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Abstrakt 

 

Diplomová práca sa zameriava na problematiku integrácie dospelých osôb s roztrúsenou 

sklerózou a poskytuje náhľad na kvalitu ich života. Teoretická časť práce popisuje akým 

spôsobom chronické ochorenia vplývajú na osobnosť zasiahnutého jedinca, a ako sa s nimi 

vyrovnáva. Ťažisko práce je venované definícii roztrúsenej sklerózy, jej vývoju, 

epidemiológii, symptomatológii, diagnostike a terapii. Mnoho pacientov je v dôsledku 

roztrúsenej sklerózy nútených zmeniť svoj životný štýl, zamestnanie a každodenné aktivity. 

Z toho dôvodu je jedna kapitola práce venovaná možnostiam ich ekonomickej, sociálnej 

a kultúrnej integrácie. V rámci empirickej časti bol realizovaný výskumný proces, ktorý 

prostredníctvom dotazníka MSQOL-54 zisťoval mieru vplyvu roztrúsenej sklerózy na 

kvalitu života respondentov a ich mentálne a fyzické zdravie. Ako najvýznamnejšie faktory 

negatívne vplývajúce na kvalitu života sa ukázali bolesť a únava, ktoré sú zároveň 

najčastejšie sa vyskytujúcimi symptómami roztrúsenej sklerózy.   

 

 

Kľúčové slová 

Roztrúsená skleróza, chronické ochorenie, zdravotné postihnutie, integrácia, kvalita života, 

zamestnanie, kultúra. 
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Abstract 

 

This master thesis focuses on the integration of adults with multiple sclerosis, and offers a 

perspective on their quality of life. The theoretical part describes chronic diseases and their 

impact on the personality of the patients with multiple sclerosis, as well as patients’ coping 

mechanisms. The main part of the thesis is dedicated to definition, progress, epidemiology, 

symptomatology, diagnostics and therapy of multiple sclerosis. Many patients are forced to 

change their lifestyle, employment and everyday activities due to multiple sclerosis. 

Therefore, one chapter of this master thesis is dedicated to the possibilities of their 

economical, social and cultural integration. In the empirical part, a scientific research was 

conducted using MSQOL-54 questionnaire, that determined the effect of multiple sclerosis 

on the patients’ quality of life and their mental and physical health. The most significant 

negative factors impacting the quality of life were pain and fatigue, which are at the same 

time the most common symptoms occuring in patients with multiple sclerosis. 

 

 

Key words 

Multiple sclerosis, Chronical disease, Handicap, Integration, Quality of Life, Employment, 

Culture. 
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0 ÚVOD 

 

 Roztrúsená skleróza je neurologické ochorenie postihujúce hlavne mladých 

dospelých v produktívnom veku. Napriek veľkému množstvu relevantných poznatkov 

o tomto ochorení v našej spoločnosti stále prevláda názor, že je to ochorenie neliečiteľné 

a vedie k invalidizácii chorého jedinca. Tento názor však nie je úplne pravdivý. Ochorenie 

je liečiteľné, a moderná medicína poskytuje už pri jeho prvých prejavoch opatrenia, ktoré 

môžu zamedziť rozšíreniu rozvoju ochorenia. Aj z toho dôvodu je potrebné tému roztrúsenej 

sklerózy odtabuizovať a hovoriť o nej v spoločnosti čo možno najviac. 

 Diplomová práca popisuje dopad tohto ochorenia nielen na zdravotný stav pacientov 

s roztrúsenou sklerózou, ale aj na sociálnu, psychickú a ekonomickú oblasť ich života. 

Cieľom diplomovej práce je analyzovať vplyv roztrúsenej sklerózy na životnú úroveň 

pacienta a identifikovať možnosti jeho pracovnej a sociálnej integrácie po diagnostikovaní 

ochorenia. Čiastkovým cieľom práce je zistiť, ako samotní pacienti subjektívne hodnotia 

kvalitu svojho života. 

 Autorka diplomovej práce sa dlhodobo pohybuje v medicínskom prostredí, ktoré ju 

do určitej miery ovplyvňuje. To sa prejavilo aj vo výbere témy práce. Roztrúsená skleróza 

je pre autorku jedna z najzaujímavejších tém medicíny, jednak kvôli vekovému spektru 

postihnutých pacientov, a jednak pre rôznorodosť prejavov tohto ochorenia. Možnosť 

získania novej perspektívy o ochorení priamo od pacientov spolu s príležitosťou rozšírenia 

poznatkov o ňom, boli hlavné dôvody autorky pre výber tejto témy. 

Práca je členená do piatich kapitol. Prvé štyri kapitoly sú teoretické a vychádzajú 

z odbornej monografickej literatúry a vedeckých článkov zameraných na problematiku 

roztrúsenej sklerózy. Z domácich zdrojov sú najvýznamnejšie publikácie MUDr. Evy 

Havrdovej, poprednej českej neurologičky, ktorá sa dlhodobo zaoberá roztrúsenou 

sklerózou. V práci tiež vychádzam z medicínskej literatúry od MUDr. Votavu, MUDr. 

Amblera, MUDr. Kadaňku. Okrem ich monografií je práca podložená prevažne zahraničnou 

literatúrou a odbornými článkami a štúdiami v etablovaných časopisoch. 

 Prvá kapitola vymedzuje zdravie, chorobu a termíny s nimi súvisiace, popisuje 

vplyvy choroby na psychiku chorého jedinca, jeho sociálne vzťahy a načrtáva možnosti, ako 

sa s nimi môže dospelý pacient vyrovnať. Popisuje tiež úlohu lekára v procese liečby. 

Druhá a tretia kapitola sú pre prácu ťažiskové, nakoľko rozoberajú problematiku 

roztrúsenej sklerózy a jej dopad na život človeka. V druhej kapitole je definovaná roztrúsená 

skleróza, historický vývoj jej poznania a epidemiológia tohto ochorenia. Značná pozornosť 
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je venovaná faktorom, ktoré majú najväčší vplyv na vznik ochorenia, taktiež 

symptomatológii, diagnostike a terapii ochorenia. Roztrúsená skleróza je ochorenie veľmi 

variabilné, jej diagnostika je náročná a prejavuje sa v rôznych formách, ktoré sú taktiež 

priblížené.   

Tretia kapitola popisuje dopad tohto závažného ochorenia na život človeka. Tým, že 

ochromuje rôzne časti tela, vrátane zraku, telesnej funkčnosti, ale taktiež pôsobí na psychiku 

a kognitívne schopnosti človeka, jej následky sa prejavujú vo forme zdravotného 

postihnutia. Problematika zdravotného postihnutia je v Českej republike často diskutovaná 

a venuje sa jej veľké množstvo literatúry. Vzhľadom pre potreby našej diplomovej práci sme 

vybrali len niekoľko oblastí, na ktoré má choroba a postihnutie z nej vychádzajúce dopad. 

Zameriavame sa hlavne na stav zamestnanosti pacientov s roztrúsenou sklerózou a možnosti 

ako ich začleniť naspäť do pracovného života. Vďaka aktívnej politike zamestnanosti, štát 

disponuje niekoľkými nástrojmi, ktoré môžu zasiahnutí občania využívať, či už v rámci 

otvoreného alebo uzavretého trhu práce, ktoré bližšie popisujeme. 

Následky ochorenia sa neprejavujú len v ekonomickej oblasti života a zamestnaní. Pacienti 

s RS musia zmeniť svoj zabehnutý životný štýl, každodenné aktivity, mnohokrát im 

ochorenie vplýva aj do súkromného života a narúša rodinné a sociálne vzťahy. V práci 

uvádzame možnosti kultúrnej a spoločenskej integrácie pacientov s RS v podobe zapájania 

sa do rôznych združení a organizácií, vymedzujeme možnosti a formy osvetovej činnosti. 

Štvrtá kapitola popisuje problematiku kvality života a jej merania. Kvalita života je 

úzko spojená so životom s chronickým ochorením a vďaka nej vieme zistiť ako rôzne 

faktory vplývajú na život človeka. Literatúry a odborných článkov na tému kvality život je 

veľmi veľa, preto sme z nich vybrali hlavne tie, ktoré sa zameriavajú na kvalitu života 

u pacientov s RS. 

Na štvrtú kapitolu nadväzuje empirická časť práce, v rámci ktorej bol realizovaný 

výskum proces na zistenie subjektívnej kvality života. Ako výskumný nástroj bol použitý 

dotazník MSQOL-54, ktorý zhodnocuje jednotlivé faktory vplývajúce na kvalitu života. 

Výsledky tohto výskumného procesu sú prezentované a interpretované v kapitolách päť 

a šesť. 
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1 CHOROBA V ŽIVOTE ČLOVEKA 

 

S chorobou sa v živote stretol už každý. Je to stav, ktorý sa v menšej či väčšej miere 

objavuje v priebehu celého života. Najčastejšie chorobu prežívame v akútnej forme. Objaví 

sa znenazdajky, vrcholí rýchlo, jej príznaky nás vedú k doktorovi, nasleduje diagnostika, 

nasadenie vhodnej liečby a postupne jej prejavy miznú. To je ideálny model postupu od 

prepuknutia choroby až k úplnému vyliečeniu. Čo však choroba je a ako sa s ňou človek 

vyrovnáva?  

Krátky slovník slovenského jazyka (Kačala, Pisarčíková, Považaj, 2003, s. 472) 

definuje chorobu ako poruchu zdravia, škodlivý jav v spoločenskom živote. Jej synonymum, 

a zároveň označenie v českom jazyku je nemoc, čo odkazuje aj na význam slova, keďže 

chorý človek nemá moc, silu, aby niečo robil a je odkázaný na pomoc iných ľudí. Anglický 

termín pre chorého ill, vychádza zo starého anglosaského označenia „evil“, teda zlo, zlé. 

Z toho si vieme odvodiť, že ľudia už v minulosti chápali chorobu ako stav, kedy niečo nie 

je v poriadku, nefunguje to dobre, prípadne len obmedzene, a vychyľuje sa to od bežnej 

tolerancie normality (Křivohlavý, 2002, s. 15). 

Pri vysvetľovaní pojmu choroby sa často udáva, ako protiklad ku zdraviu. Podľa WHO 

je zdravie stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody, je neprítomnosťou ochorenia. 

Ako choroba sa potom označuje porucha telesných a duševných funkcií, ktorá má za 

následok zníženú výkonnosť človeka, prípadne mu môže signifikantne skrátiť dĺžku života 

(WHO, 2016). Podľa Vágnerovej možno chorobu chápať ako „narušenie určitých funkcií 

organizmu, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu života daného jedinca a môže ohrozovať 

jeho život.“ (Vágnerová, 2014, s. 61, preložila autorka) 

Mnoho ľudí považuje zdravie za jednu z najdôležitejších hodnôt a jeho neprítomnosť 

môže značne ovplyvňovať život jednotlivca. Keď je človek zdravý, v psychickej aj fyzickej 

pohode, môže pracovať, tvoriť, uskutočňovať svoje sny. Zdravý človek je tiež dôležitý pre 

spoločnosť, pre rozvoj jej ekonomiky, kultúry a hodnôt. Jednou zo základných priorít 

spoločnosti je preto podpora a ochraňovanie zdravia jej členov, a to prostredníctvom 

zdravotníckej politiky štátu a jeho inštitúcií.  
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Křivohlavý (2002, S. 16) vychádzajúc z anglickej literatúry tematicky zameranej na 

psychológiu ochorení, popísal na základe meniaceho sa stavu jedinca tri pohľady na 

chorobu. Názorne ich popisuje Tabuľka č. 1.    

Tabuľka 1.Pohľady na chorobu podľa Křivohlavého 

Úroveň 

(podľa hľadiska) 
Proces 

(pri premene stavu) 
Stav 

(keď je stav trvalý) 

I. Organický stav 

(patofyziologický pohľad) 

 

 

 Choroba (disease) 
Poškodenie, oslabenie, 

zníženie aktivity, v určitej 

fyziologickej činnosti 

(impairment) 

II. Funkčný stav 

(subjektívny pohľad pacienta, 

jeho povedomie o tom, že 

niečo nie je v poriadku) 

 

Zdravotná nepohoda 

(illness) 
Neschopnosť pracovať, 

nespôsobilosť (disability) 

III. Sociálny stav 

(pohľad druhých ľudí na 

daného človeka) 

 

Nezdravie (sickness) 

Zdravotne postihnutý 

človek, invalid, 

hendikepovaný človek, 

znevýhodnený oproti 

druhým ľuďom 

(handicap) 
     (zdroj: Křivohlavý, 2002, s. 16) 

 

Pojmy choroba, ochorenie, nemoc sa často používajú ako synonymá a významovo sú 

rovnaké. Ak sa však na ne chceme pozrieť bližšie, je dobré znovu sa vrátiť k anglosaskej 

terminológii rozlišujúcej dva pojmy, ktoré priblížil Křivohlavý. Termín disease (= choroba) 

vyjadruje lekárske poňatie patologických odchýliek, prejavujúcich sa rôznymi symptómami, 

a pojem illness (= zdravotná nepohoda), reprezentujúci subjektívny pocit nepohody, 

diskomfortu danej osoby (Křivohlavý, 2002, s. 18). Choroba je diagnostikovateľná 

a merateľná ako určitá abnormalita, zatiaľ čo zdravotná nepohoda je chápaná ako negatívna 

emocionálna kvalita a je primárne javom psychologickým prípadne sociologickým. Pri tom 

platí, že človek si nemusí prejavy ochorenia uvedomovať, a na druhej strane zdravotnú 

nepohodu môže pociťovať aj bez toho, aby mu bola diagnostikovaná choroba. 

Je zaužívané, že ochorenia sa popisujú hlavne z medicínskeho hľadiska. Tento pohľad 

je objektívny, odborný, učia sa ho už študenti medicíny a neskôr ho rozvíjajú vo svojej 

lekárskej praxi. Predstavuje lekárske zhodnotenie určitých príznakov a prejavov, ktoré vedie 

k následnému stanoveniu diagnózy. 
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Vágnerová (2014, s. 62) hovorí, že každé ochorenie je možné popísať z troch hľadísk: 

a) somatický aspekt popisujúci príznaky ochorenia, s čím súvisia telesné ťažkosti 

obmedzujúce život človeka, závažnosť ochorenia a možné prognózy; 

b) psychický aspekt tvorený emóciami vyvolanými v súvislosti so zmeneným 

zdravotným stavom, ich zhodnotením a následným správaním chorého jedinca. To, 

ako človek zareaguje na určité ochorenie, nezáleží len od charakteru choroby, ale aj 

od jeho osobnostných vlastností, emocionálnej vyrovnanosti, miery zvládania 

ťažkých situácií, a pod.; 

c) sociálny aspekt tvorený všeobecným názorom na dané ochorenie a z toho 

vyplývajúcich postojov a správania sa ľudí z okolia chorého jedinca. Prístup 

k takémuto jedincovi závisí hlavne na jeho veku, predchádzajúcom sociálnom statuse 

a spoločnosti, v ktorej žije (Vágnerová, 2014, s. 62). 

Veľmi dôležitý faktor, ktorý treba brať do úvahy pri posudzovaní zdravia je, akým 

spôsobom sa na svoj zmenený zdravotný stav pozerá pacient sám. Takéto subjektívne 

vnímanie prežívania a hodnotenia je veľmi dôležité, pretože od neho závisí aj budúca ochota 

spolupracovať pri liečbe. French a Swain (2008, pp. 132–133) popísali šesť dimenzií, cez 

ktoré bežný človek ako neodborník t. j. laik,  vníma svoj zdravotný stav: 

- emocionálna stránka (pociťovanie bolesti, únavy, oslabenia); 

- prítomnosť špecifických príznakov (nespavosť, zvracanie, zvýšená teplota); 

- pomenovanie ochorenia (chrípka, infarkt, rakovina); 

- predstava o tom, aký bude mať zmenený zdravotný stav vplyv na život (nutnosť ležať  

v posteli, brať lieky, držať určitú diétu); 

- predstava doby liečenia (dva týždne brať lieky, mesiac chodiť na rehabilitáciu); 

- predstava zhoršeného zdravotného stavu (dlhodobá práceneschopnosť). 

Pre pochopenie laickej subjektívnej predstavy zdravia vykonal Leventhal spolu 

s kolegami v 80. rokoch niekoľko desiatok rozhovorov s pacientmi, ktorí trpeli chronickými 

ochoreniami. Ich výsledkom bolo zistenie, že ľudia uvažujú o svojom ochorení zo štyroch 

hľadísk: identifikácie, časovej dimenzie, následkov a príčin (Cameron, Leventhal, 2005, p. 

75). Neskôr sa k nim pridala položka ohľadom liečiteľnosti. Pre vysvetlenie si uvedieme 

príklad. Na základe pozorovaných príznakov pacient určí (identifikuje) ochorenie, napr. 

pociťuje bolesť žalúdka, z čoho si vyvodí, že má žalúdočné vredy. Príčinou vredov by mohol 

byť dlhodobý stres a z neho vyplývajúca nesprávna životospráva. Z časového hľadiska 

odhadne, že bude musieť v nemocnici ostať týždeň a v dôsledku ochorenia bude musieť 
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dodržiavať prísnu diétu. V konečnom dôsledku vyhodnotí, že dané ochorenie nie je tak 

vážne a je veľká šanca k vyliečeniu a odstráneniu všetkých príznakov v priebehu 

nasledujúcich dní. Ak jedinec prehodnotí všetky vyššie popísané aspekty, dospeje k záveru, 

že u neho došlo k zmenám jeho bežného zdravotného stavu, a rozhodne sa riešiť tento stav, 

zároveň sa mení aj jeho spoločenská rola – stáva sa z neho pacient.  

 

1.1 Dospelý v úlohe pacienta 

Pacientom sa človek nestáva automaticky pri narodení, tento status mu je pripísaný iba 

za určitých okolností. Vyskytujú sa prípady kedy sa rodia deti s ochoreniami získanými 

v prenatálnom období, obvykle však prechod od zdravia ku chorobe predstavuje určitý 

proces, ktorý je opísateľný z fyziologického, patofyziologického aj psychologického 

hľadiska. Ako pacienta môžeme podľa Křivohlavého označiť osobu úradne uznanú za 

chorého (2002, s. 17). Pacient je liečiaci sa chorý človek, ktorý má dostatočne zreteľné 

príznaky určitého ochorenia, vďaka ktorým je možné ho zaradiť do konkrétnej kategórie 

v Medzinárodnom zozname ochorení, International Classification of Diseases (ICD) podľa 

WHO (WHO, 2001). Môže však nastať aj situácia, kedy je pacientov stav vyšetrovaný, 

a napriek tomu nie je možné zistiť jeho diagnózu. V tom prípade je pokladaný za človeka, 

ktorý nemá klasicky definovateľnú chorobu. 

Okrem zisťovania objektívnych prejavov ochorenia sa tiež zisťuje, ako samotný 

pacient vidí príznaky ochorenia v rámci tzv. kognitívnej schémy choroby. Kognitívna 

schéma choroby (z ang. illness cognition) odkazuje na laické pochopenie zdravie 

ohrozujúcich situácií, vnímanie a porozumenie choroby a liečby. V anglickej terminológii 

natrafíme v tejto súvislosti na synonymické termíny illness beliefs, illness perception, illness 

representations, illness schemata, lay beliefs about illness (Ayers, Baum, Mc Manus, et al. 

2007, p. 267). Tento kognitívny model tvrdí, že jedinci si vytvárajú vlastné rozumové 

reprezentácie zdravia ohrozujúcich vplyvov a tieto koncepty potom podporujú copingovými 

odpoveďami a vytvorením kritérií pre vyhodnotenie situácie (Ayers, Baum, Mc Manus, et 

al. 2007, p. 268). 

Proces zvládania a vyhodnocovania zdravotného stavu pacientom popísal R. S. 

Lazarus (1966) a vytvoril model, ktorý sa skladá z troch fáz hodnotenia: 

1. Primárne hodnotenie (primary appraisal) predstavuje zhrnutie všetkých negatívnych 

stránok danej situácie (čo nás bolí, čo nás ohrozuje, z čoho máme obavy, a pod.). 
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2. Sekundárne hodnotenie (secondary appraisal) popisuje všetky pozitívne aspekty 

danej situácie (vieme, že máme dostupnú lekársku starostlivosť, medicínske postupy 

a lieky, ktoré pomôžu vyriešiť situáciu). 

3. Prehodnotenie situácie (reappraisal) nastáva po tom, ako nasadíme prostriedky 

sekundárneho hodnotenia a zistíme, akými postupmi účinne a efektívne bojovať 

s ochorením. Ak pri prehodnocovaní neboli odstránené negatívne faktory, celý 

proces sa opakuje od začiatku (Lazarus, 1966, p. 268–270). 

Výsledkom takéhoto procesu prehodnocovania je zistenie, akým spôsobom pacient zvláda 

svoj zdravotný stav. 

Zmenený zdravotný stav môžeme považovať sa situáciu, ktorá je pre človeka ťažká 

a musí sa s ňou vyrovnávať. Problematika zvládania záťažových situácií je v literatúre 

obsiahnutá pomerne rozsiahle. Vo všeobecnosti môžeme ako záťažové, označiť tie situácie, 

ktoré sú pre jednotlivca nejakým spôsobom výnimočné, dochádza pri nich k rozporu medzi 

požiadavkami a nárokmi kladenými na ich zvládnutie, a schopnosťami akými jedinec 

disponuje (Oravcová, 2004, s. 25). Pre jedinca je záťažová situácia neprehľadná 

a nejednoznačná. Podľa Bratskej (2008, s. 75) zaraďujeme medzi záťažové situácie napr. 

frustrujúce, konfliktné, deprimujúce, stresové situácie a životné krízy. Z toho si môžeme 

vyvodiť, že prepuknutie ochorenia u inak zdravého jedinca môže zapadnúť do každej 

z týchto kategórií. Zmenený zdravotný stav je niečím, na čo sa človek nevie pripraviť, 

zastihne ho v neočakávanej chvíli a vyžaduje mobilizáciu všetkých jeho psychických aj 

fyzických síl. Zvládnutie takýchto situácií si vyžaduje adekvátnu reakciu zo strany chorého. 

Křivohlavý v tejto súvislosti uvádza dva pojmy – adaptáciu a coping. Kým adaptácia 

predstavuje určité vyzbrojenie sa, pripravenosť, spôsobilosť k danej situácii, slovo coping 

znamená vyrovnávanie sa s mimoriadne ťažkou, ba až nezvládnuteľnou situáciou 

(Křivohlavý, 1994, s. 42). Adaptácia je chápaná ako stav, ku ktorému dôjde vo chvíli, keď 

človek prestane dávať pozor na situáciu, ktorá sa mu stala (Powdthavee, 2009, p. 1835). 

Adaptácia a adaptovanie sa k určitej situácii sa odohráva pri udalostiach, ktoré sú relatívne 

zvládnuteľné a človek sa s nimi vie vyrovnať, zatiaľ čo pri copingu sa jedinec stretáva 

s neprimerane ťažkou situáciou, niekedy až životnou krízou. 

Na tieto úvahy nadviazala aj Vágnerová, popisujúc voľbu copingových stratégií 

v závislosti od subjektívneho zhodnotenia situácie chorého, pričom takéto zhodnotenie 

nemuselo vždy zodpovedať reálnemu stavu. Ako prvú uvádza stratégiu zameranú na 

riešenie problému, pri ktorej si je chorý vedomý toho, že existujú možnosti ako sa s chorobu 



17 
 

vysporiadať a aktívne ich hľadá, obracia sa o pomoc k odborníkom. Zároveň potrebuje 

spätnú väzbu k svojmu súčasnému stavu, aby vedel či jeho liečba ide správnym smerom, či 

sú jeho kroky dobré a jeho situácia nie je beznádejná. Druhou je stratégia zameraná na 

obranu a udržanie pocitov a emócií. Pacienti ju využívajú najmä vo chvíľach, ktoré sa im 

zdajú ako nezvládnuteľné, neriešiteľné a snažia sa o ich prehodnotenie. Pacienti svoj stav 

zvyknú často skresľovať, prípadne úplne popierať. Tomu stavu sa hovorí aj paliatívny 

coping, (Vágnerová, 2014, s. 71–72) 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že aktívne stratégie resp. stratégie na riešenie 

problémov sú tou lepšou voľbou. Treba ale vziať do úvahy aj fakt, že nie každý chorý 

navštívi „tradičného“ lekára, a mnoho ľudí sa radšej uchyľuje k metódam alternatívnej 

medicíny a jej liečiteľov, ktorí môžu niekedy viac uškodiť ako pomôcť. Týmto nechceme 

znevažovať alternatívny druh liečby, avšak v tejto práci sa budeme opierať hlavne 

o medicínske poznatky. V iných prípadoch je zase pasívny prístup obvykle chápaný ako 

rezignácia, môže predznamenávať prípravu pacienta a zbieranie síl na ťažšie časy. Voľba 

vhodnej copingovej stratégie je na pacientovi samotnom a v mnohom závisí hlavne od jeho 

osobnosti a konkrétneho ochorenia, s ktorým sa musí vyrovnávať. 

 

1.2 Chronické ochorenia a vyrovnávanie sa s nimi 

V predchádzajúcich statiach sme pomenovali a popísali dva základné medicínske 

pojmy – čo je choroba a kto je pacient. V časti o chorobe sme sa opierali o všeobecné 

informácie a definície popisujúce akútne ochorenia, t. j. ochorenia, ktoré človeka zasiahnu 

znenazdajky, avšak ich liečba je pomerne krátka a úspešná. Predmetom predloženej 

diplomovej práce nie sú akútne ochorenia, aj keď nepodceňujeme ich závažnosť. Zaujímajú 

nás chronické ochorenia, medzi ktoré roztrúsená skleróza patrí, a ich vplyv na život 

dospelého človeka z dlhodobého hľadiska. 

Chronické ochorenia sa vo všeobecnosti vyznačujú postupným, často nenápadným 

nástupom syndrómov. Ich priebeh sa môže progresívne zhoršovať, niekedy dochádza 

k oslabovaniu príznakov a zlepšeniu zdravotného stavu. Všetky chronické ochorenia majú 

jeden spoločný znak, ich dlhodobý charakter. Môžu pretrvávať od niekoľkých týždňov až 

po niekoľko rokov, prípadne nimi pacient trpí doživotne. „Chronické ochorenie, či 

postihnutie predstavuje trvalé znevýhodnenie. Chronicky chorého nemožno nikdy úplne 

vyliečiť, musí ochorenie prijať ako súčasť svojej identity a musí sa s ním naučiť žiť.“ 

(Vágnerová, 2014, s. 61, preložila autorka).   
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Pacient sa s týmto typom ochorenia musí vyrovnávať iným spôsobom ako s akútnym 

ochorením. Pri akútnom ochorení očakáva, že jeho následky odznejú po zahájení liečby. 

Chronické ochorenia vyžadujú oveľa väčšiu mieru trpezlivosti a angažovanosti zo strany 

pacienta, pretože sa vďaka chorobe dostáva do novej sociálnej situácie, s ktorou sa musí 

zmieriť nielen on, ale aj jeho okolie. Okrem toho prežíva výrazné zmeny aj po fyzickej a 

psychickej stránke, môže trpieť bolesťami, na ktoré predtým zvyknutý nebol. Objavujú sa 

vedľajšie príznaky, tráviace, vylučovacie problémy, rôzne hormonálne zmeny. Popísať ich 

šírku vo všeobecnej rovine je náročné, osobitne sa tejto problematike budeme venovať 

v kapitole o roztrúsenej skleróze a jej prejavoch a príznakoch. 

Choroba značne ovplyvňuje aj sebaobraz pacienta. Vníma a uvedomuje si, akou 

osobou bol pred prepuknutím ochorenia, aké bolo jeho spoločenské postavenie. Jeho 

chápanie seba samého sa pod vplyvom ochorenia mení. Prestáva si byť istý svojimi 

schopnosťami, znižuje sa jeho úcta a hodnota seba samého, má obavy o svoju budúcnosť. 

Tento človek je stále niekým, ale v jeho ponímaní je to niekto iný. Křivohlavý (2002, s.131)  

tento stav popisuje ako non-person, t. j. nebytie osobnosti. Je to veľmi náročné obdobie, kedy 

pacient prechádza zmenou, ktorá ho môže priviesť k myšlienkam prehodnocovania 

vlastného života, a tzv. strategickému prebudovávaniu vlastnej identity. Identitu si človek 

tvorí v priebehu celého života a je relatívne stála, pokiaľ nedôjde k výrazným zásahom do 

nej, akým je napr. prepuknutie chronického ochorenia. 

Tomuto javu sa okrem ďalších psychológov venoval aj tím vedený Christinou Dunkel-

Schetterovou (1992). Tá vo svojej štúdii popísala stratégie zvládania chronického 

ochorenia, s ktorými sa stretla pri výskume viac ako 600 onkologických pacientov, 

a prirovnala ich k stratégiám používaným na zvládanie stresu. Identifikovala päť 

nasledovných typov stratégií: hľadanie a využitie sociálnej podpory, zameranie sa na 

pozitíva, vyhýbanie sa, útek-vyhýbanie sa v kognitívnom zmysle, a útek-vyhýbanie sa 

v behaviorálnom zmysle. Vo svojej štúdii zistila, že najviac využívanou stratégiou bolo 

vyhýbanie sa problémom, a to bez ohľadu na dobu, ktorá uplynula od diagnostiky ochorenia. 

Ďalšie štyri stratégie boli využívané v rôznej miere, vzhľadom k osobnosti pacienta a jeho 

súčasnej situácii. Pre porovnanie, podobná štúdia zameraná na pacientov s roztrúsenou 

sklerózou (Jean, Paul, Beatty, 1999) ukázala, že tí, ktorí prežívajú psychologický distress (t. 

j. negatívny stres) sa viac uchyľujú k využívaniu stratégií zameraných na emócie. Vďaka 

tomu vidíme, že aj napriek rôznym typom chronických ochorení, ktorými pacienti trpia, 

môžeme pozorovať podobné spôsoby vyrovnávania sa s nimi. 
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Ako sme už uviedli vyššie, choroba so sebou prináša aj zmenu sociálnej role 

dotknutého jedinca, a je charakterizovaná určitými znakmi. Vo väčšine prípadov sa 

usudzuje, že chorý človek nie je zodpovedný za svoj zmenený zdravotný stav a 

nepredpokladá sa, že by si bol schopný sám pomôcť. Očakáva sa od neho, že vyhľadá 

adekvátnu lekársku pomoc a bude sa chcieť uzdraviť a spolupracovať pri liečbe, ktorá u neho 

bude zahájená. Zároveň ako pacient získava určité privilégiá vyplývajúce zo statusu chorého, 

napr. je oslobodený od určitých povinností (práca, spoločenské povinnosti), tolerujú sa 

niektoré jeho prejavy (v správaní, emóciách). Musí však dodržiavať aj pravidlá prislúchajúce 

danému statusu (napr. podrobiť sa liečbe), ináč mu hrozí strata privilégií a spoločnosť ho 

prestane tolerovať a pomáhať mu (Vágnerová, 2014, s. 76). Úlohou pacienta teda nie je len 

submisívne sa podriadiť chorobe a počúvať príkazy lekárov, ale mal by sa aktívne podieľať 

na jej odstránení. 

Chronické ochorenie so sebou prináša nielen nové sociálne roly, ale je dôvodom pre 

stratu rol predchádzajúcich. Pacient nie je schopný vykonávať prácu, ktorá mu predtým 

zabezpečovala príjem, ekonomickú nezávislosť, prestíž, slúžila na uspokojovanie  

pracovných snov. Tým pádom je ohrozená jeho pracovná rola. Mení sa aj jeho postavenie 

v rodine, stáva sa závislejším od ostatných členov. „Akonáhle človek ochorie, jeho bežné 

role sú na nejakú dobu odložené“ (Vágnerová, 2014, s. 76, preložila autorka). Samozrejme 

to závisí aj od veku zasiahnutého jedinca. Inak chorobu prežíva dieťa zvyknuté na 

starostlivosť zo strany rodiny, dospelý, ktorý predtým žil ako samostatný jedinec a senior, 

ktorý sa postupne stáva závislým na pomoci okolia. 

Vo viacerých štúdiách sa zistilo, že po vyskytnutí chronického ochorenia v rodine, 

môže tiež dôjsť k zmenám v partnerskej role. Ak mal napríklad chorý jedinec predtým 

dominantné postavenie, môže sa stať, že po prepuknutí ochorenia preberie na seba 

dominanciu vo vzťahu jeho partner. Mnohí pacienti uvádzali, že práve táto zmena rolí im 

výrazne pomohla v procese liečby a ich vzťah s partnerom sa zlepšil. Na druhú stranu však 

tvrdili, že celková miera spokojnosti v manželstve/partnerstve sa pod vplyvom ochorenia 

znížila. Powdthavee (2009) vo svojej štúdii poukázal len na signifikantne malé rozdiely 

v šťastí a životnej spokojnosti medzi ľuďmi s ochorením a bez neho. Dokázalo sa tiež, že aj 

u chorých pacientov sa po niekoľkých mesiacoch zvýšila ich spokojnosť so životom 

a postupne si zvykli na svoju situáciu.  

Všetky tieto poznatky naznačujú hlavne jednu vec – každé chronické ochorenie 

výrazne zasiahne do života človeka, zmení ho, naruší jeho sociálne vzťahy. Trvá nejakú 
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dobu, u niekoho pár dní, u niekoho možno celé mesiace, kým je schopný vyrovnať sa s tým, 

čo sa mu stalo, avšak vo väčšine prípadov sa s tým zmieri, aj vďaka pomoci okolia 

a najbližších, a snaží sa opäť dostať svoj život do stavu, v akom bol predtým. Akými 

psychickými zmenami prechádza pacient počas tohto náročného obdobia a s čím sa musí 

vyrovnávať, popisuje nasledujúca časť práce. 

 

1.3 Etapy boja s ochorením 

Křivohlavý popisuje niekoľko etáp toho, čo sa deje s pacientom keď zisťuje, že trpí 

určitým ochorením. 

 Prvou fázou je šok. Z psychologického hľadiska sa prejavuje striedaním fáz ustrnutia 

a zdeseného správania. Pacient sa snaží odpútať od toho, čo sa mu deje (bola mu 

diagnostikovaná vážna choroba, utrpel úraz, a pod.) a nepripúšťa si zmenenú 

situáciu; 

 Druhá fáza, prebratie sa, prichádza nejakú dobu po šoku. V nej dochádza k akoby 

precitnutiu do reality, pacient si začína uvedomovať svoj zmenený zdravotný stav, 

ale nedostáva sa do svojej bežnej mentálnej roviny. Emócie, ktoré prežíva sú 

negatívne, myšlienky neusporiadané, cíti sa bezmocne; 

 V nasledujúcej fáze sa pacient prenesene povedané „stiahne z hry“. Vedome uniká 

do svojho mentálneho sveta, v ktorom popiera svoj zdravotný stav, čo mu napomáha 

k psychickému uľaveniu, a vďaka tomu môže začať premýšľať o novom pohľade na 

svoju chorobu a venovať sa vytváraniu postupov ako ju zvládať; 

 Posledným krokom je krízová intervencia, vychádzajúca z názorov dvoch 

významných psychológov, Eriksona a Lindemana, že udržiavanie homeostázy 

(rovnováhy) človeka je jedným z hlavných cieľov správania sa. Ochorenie je v tomto 

prípade narušením rovnováhy, a preto sa ho treba čo možno najskôr zbaviť. 

(Křivohlavý, 2002, s. 36–37). 

Z psychologického hľadiska je veľmi podstatné to, čo sa odohráva v psychike chorého 

jedinca, kedy dochádza k rozhodovaniu sa, či má alebo nemá kvôli zdravotným problémom 

navštíviť lekára. Zola (1973, s. 683), publikoval model stojaci na piatich momentoch 

ovplyvňujúcich správanie sa človeka pri narušení jeho zdravia: 

1. Ako veľmi je človek znepokojený príznakom, ktorý sa u neho prejavil. 

2. Akej povahy a kvality je tento príznak. 
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3. Do akej miery tento príznak ovplyvňuje vzťahy daného človeka s jeho okolím, 

hlavne s najbližšími (rodinou). 

4. Do akej miery prekáža vzniknutý zdravotný problém v činnostiach, ktoré jedinec   

            plánoval vykonať (napr. dovolenka, pracovná činnosť, a pod.). 

5. Aké sociálne sankcie hrozia človeku v danej situácii (napr. ak sa partner chorého 

„vyhráža“, že ho opustí pokiaľ sa nebude liečiť). 

V tejto súvislosti sa objavujú dva extrémne prípady ľudí. Jeden, ktorý nad návštevou 

lekára váha dlho, a nakoniec keď sa ho rozhodne navštíviť, je už neskoro. A druhý, ktorý 

naopak zle vyhodnotí svoj zdravotný stav a lekára navštívi, aj keď jeho pomoc nepotrebuje. 

Ani jeden z týchto extrémov nie je adekvátny. Odhadnúť mieru toho, kedy sa ukázať 

odborníkovi je na individuálnom zvážení. Väčšina ľudí má tendenciu svoje zdravotné 

problémy skôr bagatelizovať, zjednodušovať a odsúvať na vedľajšiu koľaj. Mnohí majú 

pocit, že si nemôžu dovoliť byť chorí, pretože by im to spôsobilo problémy v práci, škole, 

na miestach kde sa od nich očakávajú stále výsledky a akékoľvek oslabenie je pre nich iba 

prekážkou.  

 

1.4 Bolesť ako súčasť chronického ochorenia 

Pre väčšinu ľudí je rozhodujúcim príznakom kedy sa zveriť do rúk odborníka bolesť. 

Je len veľmi málo ochorení, v priebehu ktorých sa v niektorej fáze bolesť nevyskytne. 

Vágnerová (2004, s. 63, preložila autorka)  definuje bolesť ako „nepríjemný zmyslový 

a emočný prežitok, ktorý je spojený s akútnym alebo potenciálnym poškodením organizmu, 

alebo je aspoň popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia. Bolesť je prežívaná ako signál 

negatívnej zmeny telesného stavu, ako potvrdenie choroby, alebo jej zhoršenie.“ Bednařík 

k tomu pridáva: „bolesť ma duálny charakter, kvôli ktorému je ťažké úplne ju pochopiť ... 

má komponentu senzorickú a súčasne psychologickú a emocionálnu“ (Ambler, Bednařík, 

Růžička a kol., 2008, s. 199, preložila autorka). Okrem percepcie (vnímania) bolesti 

a emócií, ktoré vyvoláva, s ňou súvisia ešte dva kognitívne prejavy – pamäť a očakávanie. 

T. j. naša predchádzajúca skúsenosť s takýmto typom podnetov a zhodnotenie, čiže 

rozhodnutie akým spôsobom jedinec zareaguje na podnet a čo s ním urobí (Ambler, 

Bednařík, Růžička a kol., 2008, s. 199). Bolesť je teda komplexný pocit, ku ktorému sa viažu 

prevažne negatívne emócie a spomienky. Pri jej prvých náznakoch človek očakáva zhoršenie 

svojho zdravotného stavu a nástup ochorenia. Každý človek prežíva bolesť iným spôsobom. 

Sú ľudia, ktorých prah citlivosti na bolesť je veľmi nízky, čo len potvrdzuje jedinečnosť 
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každej bytosti. Citlivosť na bolesť závisí na rôznych faktoroch a okolnostiach, či už pohlaví, 

veku,  aktuálnom stavu organizmu, a pod.  

Rovnako ako choroby, aj bolesť treba rozlišovať akútnu a chronickú. Akútna bolesť 

tým, že príde nečakane, vyvoláva väčšie pocity napätia a strachu, človeku sa zvyšuje tep, 

tlak. Chronická choroba pôsobí na celkovú osobnosť človeka a môže viesť k jej zmenám. 

Druhá vec je intenzita bolesti, ktorá má najväčší vplyv na jej celkové vnímanie a prežívanie. 

Ak je bolesť súčasťou napr. pooperačného stavu, je vďaka vedomiu, že sa po nej človeku 

uľaví oveľa prijateľnejšia. Pokiaľ je však prejavom zhoršeného zdravotného stavu, prináša 

negatívne emócie.   

 

1.5 Úloha lekára pri chronickom ochorení 

Ak príznaky zmeneného zdravotného stavu pretrvávajú dlhšie a chorobou zasiahnutý 

jedinec si uvedomí, že už nie je schopný vyrovnávať sa s touto zmenou sám, rozhodne sa 

vyhľadať pomoc. Pomoc nemusí byť nutne iba medicínskeho charakteru, chorý tiež túži po 

vypočutí a porozumení. Okrem ľudí v najbližšom okolí, sa pre neho stáva veľmi dôležitou 

osoba, ktorú sme už v texte niekoľkokrát spomenuli – lekár.  

Lekár, či už je to muž alebo žena, je pre pacienta autoritou, odborníkom v medicíne a 

dôležitým prvkom v procese liečby. Chorý za doktorom obvykle prichádza s vedomím, že 

je to človek, ktorý mu je schopný pomôcť, poradiť, liečiť ho. Pacient a lekár vstupujú do 

vzájomnej interakcie a stávajú sa partnermi. Pacient po príchode k doktorovi očakáva okrem 

vyšetrenia, stanovenia diagnózy a nasadenia liečby aj prejav sociálnej opory. Tá je postavená 

na dôvere pacienta voči doktorovi, že bude schopný vyriešiť jeho zdravotný problém. 

Pacient hľadá u doktora odpovede na otázky čo mu je, čo je príčinou zmien v jeho 

zdravotnom stave, ako sa to stalo, čo sa s tým dá robiť, a pod. Lekár je vďaka vzdelaniu a 

postaveniu pre pacienta autoritou, a má v ich vzájomnom vzťahu dominantné postavenie. 

On je ten, koho pacient vyhľadal a žiada o pomoc, je vyštudovaným odborníkom na daný 

problém. Na druhej strane však pacient prichádza k lekárovi s určitou predstavou o svojom 

zdravotnom stave a očakáva, že lekár mu ju potvrdí. Ako hovorí Křivohlavý: „pacientov 

postoj k jeho vlastnej chorobe rozhodujúcim spôsobom určuje priebeh akejkoľvek terapie“ 

(2002, s. 63, preložila autorka).   

Vzťah medzi pacientom a jeho doktorom môže postupne podliehať zmenám. To, čo 

začalo úplnou dôverou pacienta v lekára a jeho schopnosti, môže napríklad pod vplyvom 

komplikácií pri liečbe, viesť k neochote spolupracovať a vyvrcholiť konfliktom. Konflikt (z 



23 
 

lat. con= obojstranne a fligo, fligere= udrieť niekoho, hodiť do neho) v prenesenom význame 

znamená niečo do niekoho hodiť a zasiahnuť ho v jeho slabom mieste (Křivohlavý, 2002, s. 

70). V rámci interakcie medzi pacientom a lekárom môže dôjsť k sporom, nepochopeniu, 

nezhodám, a to z oboch strán. Lekár napríklad zakáže pacientovi fajčenie, ten to chápe ako 

obmedzenie jeho slobodnej vôle. Pacient nemusí byť spokojný s priebehom liečby, čo aj 

doktorovi následne vytkne. Práve takéto situácie môžu byť dôvodom pre prepuknutie 

konfliktu.  

Ako by mal teda lekár správne postupovať v komunikácii s pacientom, aby zabránil 

možným problémom a konfliktom? V prvom rade by mal vedieť nielen hovoriť, ale aj 

počúvať. Doktor by mal dať pacientovi pri jeho vyšetrovaní dostatok času na popísanie 

zdravotného problému, ktorý ho trápi, načúvať mu, ale zároveň by mal tiež vedieť 

interpretovať to, čo pacient hovorí, ako verbálne, tak aj neverbálnym spôsobom.  

Problémom môže byť tiež samotný jazyk, ktorý doktor používa. V rámci výučby 

medicíny, študenti pochytia tzv. lekársky žargón, používajú ho v komunikácii 

s vyučujúcimi, lekármi, zdravotným personálom, či medzi sebou navzájom. Avšak vo chvíli, 

keď doktorovi vstúpi do ordinácie pacient, mal by byť schopný rozprávať sa s ním jazykom, 

ktorému porozumie aj laik. Odborné a technické výrazy môžu pacienta zmiasť, zneistiť a 

zväčšiť jeho obavy ohľadom vlastného zdravia. V rôznych štúdiách sa práve problém 

nepochopenia lekárových slov udával na prvom mieste pri komunikačných nezhodách.  

Veľkým problémom je aj tzv. depersonalizácia, ako strata úcty voči pacientovi. 

Prejavuje sa v situácii, keď pacient a lekár sedia vedľa seba a komunikujú na úrovni človek-

človek. Ale vo chvíli, keď doktor prejde k technickým výkonom, začne sa k pacientovi 

správať ako k predmetu a používa reč technickú (táto situácia je porovnateľná rozhovoru 

medzi automechanikom a šoférom, ktorému opravuje auto, pozn. autorky). Takáto zmena 

rétoriky môže u pacienta vyvolať ešte väčšie obavy, pretože doktorovi nerozumie, má pocit, 

že sa s ním deje niečo zlé. 

Negatívne aspekty z konverzácie však môžu vyplynúť aj na strane pacienta. Ten pod 

vplyvom stresu z ochorenia a samotného faktu, že musí navštíviť lekára, môže počas 

rozhovoru s ním zabudnúť na dôležité informácie ohľadom svojho zdravotného stavu, 

prípadne prichádza s vlastnou predstavou toho, čo mu je (určí si sám diagnózu) a potom už 

všetko, čo mu doktor povie vidí iba v súvislostiach svojej vlastnej interpretácie zdravotných 

problémov. Mnohí pacienti si potom ani nepamätajú akú diagnózu im doktor stanovil, akú 

liečbu majú nasadiť, na čo si majú dávať pozor. 
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Ako vidíme, problémy v sociálnej interakcii a hlavne komunikácii môžu nastať na 

oboch stranách, existujú však spôsoby akým by sa tomu dalo vyhnúť. Na strane doktorov, 

by sa napríklad mohol klásť väčší dôraz na výcvik sociálnej komunikácie. Takýto tréning 

majú zaradený študenti medicíny v rámci svojej praxe, kde sa učia ako pristupovať 

k pacientovi a správne mu podať informácie. Aj tu ale môžeme naraziť na určité úskalia. 

Prevláda názor, že umenie hovoriť s pacientom má doktor „dané“ a len ťažko sa tomu dá 

naučiť. Tak, ako v bežnom živote nemá každý dar reči a empatie, rovnako ani doktor nemusí 

byť komunikačne zručný. To ho ale automaticky nerobí o nič horším odborníkom, 

v porovnaní s kolegami s lepšími komunikačnými schopnosťami. Komunikácia s pacientom 

je alfou a omegou celého procesu od stanovenia diagnózy až po zahájenie liečby. Často sa 

však ani pacienti nevedia rozprávať so svojim lekárom, či už kvôli obavám a nervozite 

z toho, čo sa dozvedia, alebo to vyplýva z nesympatií na niektorej strane. To, ako sa pacient 

cíti v ordinácii (aj čakárni), je z prevažnej časti ovplyvnené samotným lekárom. Pokiaľ 

doktor nie je schopný vytvoriť atmosféru, v ktorej sa pacient cíti natoľko bezpečne, aby 

mohol bez predsudkov a obáv hovoriť o svojich problémoch, tak je veľmi náročné prelomiť 

komunikačnú bariéru medzi nimi. Avšak aj pacienti by si mali byť vedomí toho, že doktor 

je tam pre nich ako odborník, poradca, ale zároveň je to autorita, ktorú by mali rešpektovať 

a nespochybňovať.  

Vybudovať si dobrý vzťah založený na dôvere, rešpektovaní, neodsudzovaní a ochote 

pomôcť a podriadiť sa radám lekára, je jednou z najdôležitejších predispozícií pre úspešnú 

liečbu. Závisí to nielen na odborných kompetenciách lekára, ale aj jeho prístupe k pacientovi 

a komunikácii s ním. Komunikácia je mimoriadne dôležitým prvkom, a ukazuje sa, že 

hlavne pri referovaní stanovenej diagnózy, musí byť lekár opatrný, empatický a používať 

vhodné slová. Je potrebné zohľadňovať, aký je pacient, jeho povahu, aktuálny duševný stav, 

znalosti o ochorení, a množstvo ďalších vecí, ktoré v konečnom dôsledku výrazne ovplyvnia 

liečbu a zdravotný stav pacienta.  

 Je prirodzené, že po prepuknutí príznakov a diagnostikovaní vážneho zdravotného 

ochorenia, začne človek prehodnocovať svoj predchádzajúci život a zamýšľa sa nad tým, 

ako sa má s novou situáciou vyrovnať, a ako bude vyzerať jeho budúcnosť.  Zmena sa netýka 

len jeho zdravotného stavu, ale zasahuje aj do identity a integrity jeho osobnosti. Jeho 

sociálny status a sociálne role, ktoré predtým zastával, sa menia zo dňa na deň. Pacient je 

akoby vytrhnutý zo svojho bežného života, dostáva sa do nového sociálneho prostredia. 

Z prostredia rodiny, priateľov, kolegov, do prostredia nemocnice a iných zdravotníckych 
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zariadení. Všetko, čo dosiahol a zažil predtým vo svojom živote, sa mu zdá vzdialené, musí 

sa vyrovnávať s novou a ťažkou situáciou, zorientovať sa v nej a niekedy hľadať aj zmysel 

života. Musí sa adaptovať k aktuálnemu stavu a prehodnotiť ďalšie postupy. 

Křivohlavý (2002, s. 38) popisuje v rámci procesu adaptácie dve veľké skupiny úloh, ktoré 

musí pacient zvládnuť: 

a) Úlohy priamo súvisiace s ochorením (napr. ako zvládať bolesť, zvyknúť si na 

nemocničné prostredie a zdravotnícky personál); 

b) Všeobecnejšie úlohy (napr. zachovať si reálny sebaobraz, vyrovnaný duševný stav, 

udržiavať kontakt so svojim okolím, pripraviť sa na to, čo ho čaká v súvislosti 

s ochorením). 

Aby bol pacient schopný akejkoľvek adaptácie, musí byť vybavený potrebnými 

schopnosťami a vlastnosťami. Z nich najdôležitejšie sú schopnosti ako si udržiavať emócie, 

nájsť vnútorný kľud, a prijať to, čo sa v prvom rade zdá ako nezlučiteľné s normálnym 

životom. Na to potrebuje aj „manažérske“ schopnosti, ako prijímať a spracovať nové 

informácie, ako riešiť a zvládať problémové situácie, a zároveň neprepadať len depresívnym 

a negatívnym pocitom, ale snažiť sa nájsť niečo dobré, aj vo chvíľach beznádeje. 
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2 ROZTRÚSENÁ SKLERÓZA  

 

Z anatomického hľadiska sa nervový systém delí na centrálny nervový systém (CNS), 

ktorý tvorí mozog a miecha, a periférny nervový systém (PNS) tvorený mozgovými 

a miechovými nervami (Ambler, 2011, s. 13). Poškodenia centrálneho nervového systému 

predstavujú buď poruchy vývoja mozgu, alebo sú to poškodenia mozgového tkaniva, ktoré 

nastanú úrazom, infekciou, otravou, nádorom, degeneratívnym ochorením, a pod. To, aký 

bude charakter týchto poškodení závisí od niekoľkých faktorov: 

a) Na celkovom zdravotnom stave jedinca a jeho prípadných genetických 

predispozíciách; 

b) Na veku chorého a dobe vzniku a trvania ochorenia; 

c) Na type postihnutia a jeho vážnosti – postihnutie môže byť lokalizované (zasiahlo 

len určitú oblasť a prejaví sa špecifickou poruchou napr. poškodením sluchu, pri čom 

ostatné funkcie ostávajú neporušené) alebo generalizované (zasiahlo celý mozog a 

vedie k celkovému poškodeniu správania, myslenia, prežívania); 

d) Na zvolenej liečbe, jej úspešnosti, vedľajších účinkoch. (Vágnerová, 2014, s. 111) 

Všetky tieto faktory zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu pri tom, ako bude vyzerať 

život človeka a jeho kvalita po diagnostikovaní postihnutia CNS. Nedá sa hovoriť o tom, 

ktorý z nich je významnejší, ale z nášho pohľadu je podstatné vyzdvihnúť vek, v ktorom sa 

ochorenie prejaví, pretože existuje významný rozdiel v zastúpení a prognóze ochorení detí 

a dospelých, čo má potom následky aj na neskoršie klinické prejavy postihnutia.   

Vývoj mozgu prechádza pomerne dlhým a zložitým procesom. Zo štrukturálneho 

hľadiska sa ustáli ešte v prenatálnom období, avšak funkčne sa mení až do obdobia puberty, 

kedy dochádza k ukončeniu vývoja psychických a kognitívnych schopností. Ak v priebehu 

tohto procesu dôjde pod vplyvom ochorenia alebo úrazu k jeho narušeniu, poškodzuje sa 

tým ďalší vývoj jedinca. Vágnerová (2014, s. 112) hovorí, že čím je jedinec, respektíve dieťa 

mladšie, tým väčšie môžu byť aj dôsledky poškodenia. Z dôvodu, že v detskom veku ešte 

nie sú vyvinuté všetky schopnosti a kompetencie, sa niekedy až časom zistí, k akému 

reálnemu poškodeniu došlo. Na druhú stranu sa detský mozog vyznačuje väčšou plasticitou, 

vďaka ktorej je schopný do určitej miery lepšie kompenzovať niektoré poškodenia. 

Zmeny, ktoré nastanú v CNS pod vplyvom choroby sa môžu prejaviť narušením 

rôznych psychických funkcií, emočnom prežívaní, kognitívnych zmenách vedúcich 
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k poruchám pozornosti, pamäte, jazyka a reči, taktiež poruchám motoriky a zmenám 

správania. 

V nasledujúcich statiach sa budeme bližšie venovať roztrúsenej skleróze, ako 

špecifickému ochoreniu CNS. 

 

2.1 Definícia roztrúsenej sklerózy 

Roztrúsená skleróza (RS), lat. sclerosis multiplex cerebrospinalis patrí medzi jedno 

z najčastejšie sa vyskytujúcich neurodegeneratívnych ochorení medzi mladými dospelými. 

Jej  prevalencia vo svete sa odhaduje na 2,5 milióna ľudí, z toho v Českej republike 10-13 

tisíc (Unie Roska, 2014). Ochorenie trvá priemerne 25 rokov a celkovo skracuje dobu dožitia 

o 10 rokov (Havrdová, 2013, s. 22). RS sa zaraďuje medzi demyelinizačné ochorenia 

centrálneho nervového systému s neznámou etiológiou, a považuje sa za „chorobnú 

zápalovú imunitnú poruchu, ktorá je sprostredkovaná poruchou bunkovej imunity, pri čom 

rozvoj ochorenia je ovplyvnený faktormi genetickými, ako aj faktormi vonkajšieho 

prostredia“ (Ambler, 2011, s. 221, preložila autorka).  

Definovať demyelinizačné ochorenia je náročné, nakoľko rozpad myelínu, t. j. bielej 

hmoty izolujúcej nervové zakončenia, nepredstavuje jedinú zmenu v histopatologickom 

náleze, avšak je jeho najčastejším znakom. Postihnutie myelínu môže byť spôsobené 

rôznymi autoimunitnými, infekčnými, toxickými, vaskulárnymi alebo metabolickými 

procesmi, rovnako tiež primárnou biochemickou odchýlkou samotného myelínu (Kadaňka, 

2010, s. 136). Vo všeobecnosti sa definuje ako výsledok interakcie medzi genetickými a 

environmentálnymi faktormi (Ytterberg, 2008, p. 6). 

 

2.2 Historický vývoj poznania roztrúsenej sklerózy 

Datovať presný počiatok objavenia výskytu RS vo svete nie je vôbec jednoduché, a až 

do obdobia stredoveku o tejto chorobe ani veľa informácií nemáme. Nie je to tým, že by sa 

dovtedy nevyskytovala, ale vyplýva to z nedostatku informácií a diagnostických nástrojov. 

Ako hovorí Havrdová (2013, s. 13) prvé zmienky o príznakoch podobných RS nájdeme už 

aj v životopisoch svätých z 15. storočia, neskoršie zmienky pochádzajú zo 17. a 18. storočia. 

Veľký prínos pre historický vývoj RS priniesla publikácia T. J. Murrayho – Multiple 

Sclerosis: The History of a Disease (2005), ktorý v nej prehľadne popisuje výskyt tohto 

ochorenia od prvých zmienok až po poznatky z tohto storočia. Vďaka nemu sa dozvedáme, 

že jedným z pravdepodobných pacientov trpiacich RS bol aj princ August d´Este, vnuk 
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britského kráľa Juraja III, nemecký spisovateľ Heinrich Heine, či Margaret Gatty, 

spisovateľka z viktoriánskej doby (Murray, McDonald, 2005, p. 20). Významným 

historickým medzníkom bol rok 1945, kedy časopis New York Times zverejnil inzerát 

hľadajúci ľudí úspešne vyliečených z RS. Na základe odpovedí na inzerát, Sylwia Lawry 

okolo seba zhromaždila vyliečených bývalých pacientov a tím medicínskych odborníkov, 

aby diskutovali o možnostiach, ako podporiť výskum tohto čoraz známejšieho ochorenia. 

Vďaka tomu vznikla prvá organizácia – Association for the Advancement of Research of 

Multiple Sclerosis, neskôr premenovaná na Multiple Sclerosis Society¸ ktorá do dnešných 

čias zohráva významnú úlohu pre výskum ochorenia, informovanosť pacientov aj laikov, 

a pomáha lokálnym združeniam s ich fungovaním a financovaním (Havrdová, 2013, s. 16).  

Až do 19. storočia nenachádzame žiadne klinické popisy k chorobe a nie je ani 

súčasťou učebníc medicíny. Ako píše Murray (Murray, McDonald, 2005, p. 58) 

priekopníkom v tejto oblasti bol Jean-Martin Charcot, ktorý vo svojej prednáške v roku 1866 

prezentoval tri prípady výskytu RS. Je nutné povedať, že sa mu vytýka „prisvojenie“ si 

niektorých informácií od kolegov, ktoré prevzal a prispôsobil svojim potrebám. Napriek 

tomu sa mu ale nedá uprieť fakt, že popísal RS ako nozologickú jednotku (je to jedno 

ochorenie a neskladá sa zo žiadnych ďalších), popísal klinicko-patologické 

a patofyziologické korelácie ochorenia a vyzdvihol jeho častý výskyt, vďaka čomu sa RS 

stala na prelome 19. a 20. storočia najčastejšou neurologickou chorobou, pre ktorú boli 

pacienti prijímaný do nemocnice. Na jeho poznatky nadviazali jeho žiaci (Babinski, la 

Tourette, Marie) a mnohí ďalší. V rámci Českej republiky môžeme vyzdvihnúť prínos Karla 

Rokitanskeho, doktora s českými koreňmi, ktorý zahájil štúdium medicíny na Univerzite 

Karlovej v Prahe a dokončil ho vo Viedni, kde dosiahol významné posty a podpísal sa za 

primárne pozorovanie rozpadu myelínu v 19. storočí. Ďalším významným vedcom bol 

James Dawson (1870–1927), ktorý sa pokúsil zistiť klinicko-patologicko-fyziologické 

vzťahy a študoval vývoj plakov v mozgu (neskôr pomenované ako Dawsonove prsty). 

Dôležitú úlohu v štúdiu RS zástava John F. Kurtzke, vďaka jeho škálam na objektívne 

hodnotenie ochorenia  a epidemiologickým štúdiám. Vďaka klinickej praxi a štúdii Martina 

Hallidaya a Iana McDonalda sa zistilo, že nervový systém dospelého človeka má kapacitu 

pre adaptáciu, plasticitu a remyelinizáciu (Havrdová, 2013, s. 19). Už od konca 19. storočia 

bola lumbálna punkcia základným postupom pre odber mozgovo-miešneho moku, 

nevyhnutného vyšetrenia na zistenie RS. Najväčším prínosom pre diagnostiku a pochopenie 

vývoja ochorenia je objav magnetickej rezonancie, ktorá je od roku 1981 používaná aj 

v praxi. 
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Vývoj poznatkov o ochorení prešiel dlhým procesom, ktorý stále nie je ukončený. 

Vďaka neúnavnej snahe doktorov, výskumníkov a iných odborníkov sa vývoj posúva stále 

dopredu, pracuje sa na nových liekoch pomáhajúcich prekonať príznaky ochorenia, ale 

taktiež sa zisťujú stále nové informácie o patogenéze ochorenia a rizikových faktoroch pre 

jej vznik.   

 

2.3 Epidemiológia roztrúsenej sklerózy 

Začiatok ochorenia sa obvykle objavuje medzi dvadsiatym až štyridsiatym rokom 

života (priemerne v 31,7 roku), a je najčastejšou príčinou neurologického postihnutia medzi 

mladými dospelými (Ytterberg, 2008, p. 7). Veľmi zriedkavé sú prípady prepuknutia 

ochorenia v detstve (do 12 rokov) a u starších ľudí po 55.–60. roku života (len cca 5% 

prípadov) (Barrett et al, 2012, p. 179). Postihuje dvakrát častejšie ženy ako mužov, pri čom 

väčšinou u žien začne pred menopauzou, symptómy sa zhoršujú po pôrode alebo na konci 

menštruačného cyklu (Kadaňka, 2010; Kesselring, 1997). Havrdová (2002, s. 19) uvádza, 

že pravdepodobným dôvodom pre zvýšené riziko vzniku RS u žien je vplyv hormónov 

(najmä estrogénov) a hormonálnych zmien, ktorými ženy prechádzajú buď v puberte alebo 

v období menopauzy. Je tu veľký predpoklad, že hormóny majú schopnosť ovplyvňovať 

imunitné reakcie, ktoré stoja aj za vznikom RS. S jej názorom súhlasí aj Jedlička (2005, s. 

137), ktorý vraví, že výskyt RS je u všetkých populácií vyšší u žien ako u mužov, a to 

v pomere 2:1, čo je možné vysvetliť genetickou predispozíciou. Havrdová (2013, s. 22) na 

neho nadväzuje a dodáva, že tento pomer sa v posledných rokoch ešte zvýšil na 2,35–2,73:1, 

pri čom v severnej Európe toto číslo narastá až na 3,77:1. Kantarci (2005, p. 159) si to 

vysvetľuje tým, že u žien sa vo väčšej miere vyskytuje gén produkujúci veľké množstvo 

proteínu nazývaného interferón gamma. Práve tento proteín môže zhoršovať RS tým, že 

podporuje zápalové reakcie a poškodzovanie tkanív. Zároveň sa vie, že interferón gamma sa 

u mužov vyskytuje v menšej koncentrácii, čo by potvrdzovalo nižší výskyt RS v mužskej 

populácii.   

Epidemiológia vo všeobecnosti vychádza z dvoch základných štatistických 

parametrov – incidencie a prevalencie. Incidencia určuje počet novo ochorených jedincov 

v pomere k celkovému počtu jedincov v sledovanej skupine za nejaké obdobie (napríklad 

100 ochorení na 10 000 obyvateľov za rok). Prevalencia predstavuje pomer počtu chorých 

k celkovému počtu obyvateľov, a berie sa pri nej do úvahy aj miera prežitia a migrácia 

chorých.  
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Prvé štúdie o geografickom rozložení RS pochádzali od Davenporta (1922), Binga a 

Reeseho (1926) a od tých čias vznikli stovky ďalších publikácií ohľadom epidemiológie 

ochorenia. Pôvodné zistenie o vyššej prevalencii MS vzhľadom na vzdialenosť od rovníka 

(Bauer, 1987, p. 204), bolo časom prekonané, nakoľko sa ukázalo, že aj v rovnakej 

zemepisnej šírke je výrazný rozdiel v prevalencii v rôznych krajinách (Kadaňka, 2010, s. 

137). Známe sú však Kurtzkeho epidemiologické štúdie o zvýšenom výskyte MS v rámci 

Škandinávie, Islandu a Faerských ostrovov. Vysvetlenie tohto fenoménu spočíva v nižšej 

expozícii k slnečnému žiareniu v oblastiach vzdialenejších od rovníka, čo má za následok 

zníženie produkcie vitamínu D (Kurtzke, 1975, p. 214). John F. Kurtzke je významným 

epidemiologickým priekopníkom, pretože nielen definoval  diagnostické kritériá na určenie 

ochorenia, ale rozdelil Zem do troch oblastí podľa prevalencie ochorenia. Za vysoko rizikové 

oblasti považuje Kanadu, severnú Európu, severnú Ameriku, južnú Austráliu a Nový Zéland 

(prevalencia nad 30 na 100 000 obyvateľov), stredne rizikové sú juh USA, južná Európa 

a severná Austrália (prevalencia 5–29 na 100 000 obyvateľov) a krajiny s nízkou 

prevalenciou pod 5 na 100 000 obyvateľov, medzi ktoré zaradil štáty južnej Ameriky, 

niektoré africké štáty a Rusko (Kurtzke, 2013, p. 2913).  

Výrazný vplyv na výskyt ochorenia zohráva aj rasový a etnický pôvod, spôsobený 

odlišnými genetickými markermi, ktorý preukazuje, že kaukazský a špeciálne 

eurokaukazský typ populácie je najviac citlivý na vznik RS (Bauer, 1987, p. 200). 

Zaujímavým zistením je tiež miera vplyvu migrácie na prepuknutie ochorenia. Mnohé štúdie 

ukazujú, že pokiaľ migrácia prebehne pred 15. rokom života človeka, tak tento jedinec 

získava náchylnosť k RS podľa novej oblasti, do ktorej migroval. Pokiaľ prebehne po 15. 

roku života, migrant si zachováva náchylnosť k RS podľa pôvodnej domovskej krajiny 

(Marrie, 2004, p. 712). Vplyv genetických faktorov sa preukázal pri štúdiách výskytu MS 

v rámci rodiny. Zistilo sa tridsať až štyridsaťkrát väčšie riziko ochorenia u prvostupňových 

príbuzenských vzťahov (rodičia, súrodenci) v porovnaní s priemerným rizikom vzniku 0,1 

% v rámci normálnej populácie (Kesselring, 1997, p. 54). Tieto údaje nám naznačujú, že 

genetické predispozície zvyšujú riziko prepuknutia ochorenia. Bližšie sa im budeme venovať 

v podkapitole 2.4.1. 

Ak sa pozrieme na mieru rozšírenia RS v rámci Európy, zistíme, že viac než polovica 

celosvetových pacientov s RS pochádza práve z Európy, aj keď jej distribúcia medzi 

krajinami je rôzna. Kingwell et al. (2013, p. 2) na túto tému vytvorili štúdiu, ktorá 

zosumarizovala a prehodnotila výsledky viac ako stovky epidemiologických prieskumov 
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z rôznych európskych krajín za obdobie od januára 1985 do januára 2011. Aj táto štúdia 

potvrdila už predtým známy fakt, že prevalencia a incidencia ochorenia je vyššia 

v severoeurópskych krajinách – severnej časti Spojeného Kráľovstva a v Škandinávii.  

K zisteniu celkového počtu pacientov postihnutých ochorením napomáhajú registre 

pacientov, ktoré sú buď tvorené databázami jednotlivých neurologických kliník, centier 

združujúcich pacientov s RS alebo existujú aj rozsiahle národné registre. Najprepracovanejší 

systém registrov majú už predtým spomínané krajiny Škandinávie. Predpokladáme, že tento 

fakt je dôsledkom vyššieho výskytu ochorenia v  krajinách, a zároveň veľmi dobre 

prepracovaným sociálnym a zdravotným systémom, ktorý výrazne pomáha pacientom 

zlepšovať kvalitu ich života. Okrem severských krajín (Švédsko, Dánsko, Nórsko) si 

národné registre pacientov vedú aj Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Rakúsko, Slovinsko,  

Grécko, Bosna a Hercegovina, Litva, Malta, Rusko a Anglicko (Database of Multiple 

Sclerosis, 2016). 

Narastajúci počet ochorení v dnešnej dobe nesúvisí s tým, že by sa jeho výskyt vo 

svete zvyšoval. Vyplýva z vedecko-technického pokroku a celkového zlepšenia 

diagnostických nástrojov, zvýšila sa kvalita diagnostických vyšetrení, zlepšilo sa povedomie 

ľudí o  ochorení. Súvisí to aj s predĺžením dĺžky života pacientov, najmä vďaka účinnejšej 

terapii, čo prispelo aj ku klesajúcej mortalite pacientov s RS.  

 

2.3.1 Výskyt ochorenia v Českej republike 

Situácia v Českej republike sa v posledných rokoch výrazne zmenila. V roku 1987 sa 

konal 13. Svetový neurologický kongres, na ktorom boli prezentované epidemiologické dáta 

z dvadsiatich troch európskych krajín. Medzi nimi aj výsledky Čecha Jedličku, ktorý v rámci 

svojej štúdie pozbieral dáta zo západnej časti Česko-Slovenska a zistil prevalenciu RS 60 na 

100 000 obyvateľov (Bauer, 1987, p. 200). Zdôraznil pri tom, že všetky údaje boli zozbierané 

len z českej časti krajiny a výsledky nemohol porovnávať so žiadnym iným výskumom. 

Rozloženie pacientov v tejto štúdii bolo nerovnomerné. V rámci Prahy sa ukázala 

prevalencia 67 na 100 000, v severnej časti Čiech už vystúpila na 108 na 100 000 

obyvateľov. V severnej časti Čiech sa ukázal aj jeden extrémny výsledok, v meste kde sa 

prevalencia vyšplhala až na 293 na 100 000 obyvateľov. Jedlička sa v tejto súvislosti 

vyjadril, že je to pravdepodobne kvôli vysokej koncentrácii ťažkého priemyslu, ktorý bol 

pre danú oblasť typický. V ďalšej Jedličkovej štúdii z roku 1992 sa RS vyskytovala v rámci 

troch oblastí v prevalencii 78–160 na 100 000 obyvateľov (Pugliatti et al., 2006, p. 706). Na 
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prelome tisícročia sa už odhadoval výskyt 100 na 100 000 obyvateľov (Havrdová, 2013, s. 

33). 

Ako vyzerajú aktuálne údaje? Vďaka Nadačnému fondu IMPULS vznikol v roku 2013 

dlhoočakávaný Register pacientov s roztrúsenou sklerózou (ReMuS), ktorého účelom je 

získavanie informácií o prevalencii, incidencii a priebehu RS, taktiež príznakoch a progrese 

ochorenia, možnostiach liečby, invalidite spôsobenej RS, a komorbidných (pridružených) 

ochoreniach  (Nadační Fond Impuls, 2015). Všetky tieto informácie sú vyhodnocované za 

účelom zlepšenia efektivity liečby, zistenia ekonomických dopadov ochorenia a samozrejme 

slúžia na vyhodnocovanie štatistických údajov. Z Pravidelnej správy registru ReMuS sú 

aktuálne k dispozícii údaje pacientov z trinástich centier pre liečbu RS (deväť fakultných 

nemocníc a štyri okresné nemocnice). Do registra sa dostali pacienti, ktorí spĺňali tri 

podmienky: sú liečení v niektorom so zapojených centier špecializovaných na RS, podpísali 

informovaný súhlas a kedykoľvek od roku 2013 boli liečení buď prostredníctvom DMD 

(disease modifying drugs, čiže liečbou ovplyvňujúcou progres liečby) alebo IVIG 

(intravenóznymi imunoglobulínmi). Táto Správa nám ukazuje, že celkový počet pacientov 

v registri je 7 251, oproti roku 2013 kedy bol register založený a bolo v ňom registrovaných 

len 1 501 pacientov združených v troch centrách. Aj v rámci Českej republiky sa potvrdil 

väčší výskyt u žien (71,6%) ako u mužov (28,4%). Priemerný vek pacientov je 40,4 rokov, 

pacientov mladších ako 15 rokov je len osem. (Nadační Fond Impuls, 2015, s. 4–7) 

 

2.4 Faktory ovplyvňujúce vznik roztrúsenej sklerózy 

Zo štúdie Ebersa (2008, pp. 268–277) vyplýva zistenie, že roztrúsená skleróza je 

multifaktoriálne ochorenie vznikajúce interakciou medzi faktormi prostredia a väčším 

súborom bežných variant génov malého účinku. Havrdová (2013, s. 88) pridáva, že doteraz 

popísaných 60s genetických faktorov vysvetľuje iba 18–24 % dedičného rizika pre vznik 

RS, a okrem tých génov, ktoré zatiaľ neboli objavené sa berie tiež do úvahy vzájomná 

génová interakcia, epigenetické faktory, a interakcia medzi faktormi životného prostredia 

a genetickými faktormi. Laicky povedané, to aké predispozície sme zdedili po našich 

rodinných príslušníkov má čiastočný vplyv na prepuknutie RS, avšak ak sa genetické 

predispozície stretnú s rizikovými faktormi prostredia, šanca pre objavenie ochorenia sa 

u jedinca výrazne zvyšuje.  
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2.4.1 Environmentálne faktory  

O vplyve faktorov prostredia na výskyt RS sa diskutuje veľmi často a je podložený 

množstvom epidemiologických štúdií (Ebers, 2008; Ramagopolan et al., 2010; Milo, 

Kahana, 2010; Kalacheva, Luneman, 2011). Havrdová (2013, s. 102) považuje za faktory 

pravdepodobne najviac ovplyvňujúce vznik RS nedostatok vitamínu D, fajčenie a vírové 

infekcie, najmä EBV (Epstein-Barrovej vírus). Tieto vplyvy v kombinácii s možnými 

genetickými predispozíciami a v určitom veku rizikového jedinca, môžu mať za následok 

rôzne závažné prejavy RS. Je dôležité sledovať nové poznatky o možných príčinách vzniku, 

pretože niektorým z nich je možné predísť, a tým pádom aj ovplyvniť potenciálny vznik 

ochorenia. Niektoré faktory však nie je možné zmeniť, či ovplyvniť. Medzi ne patria 

napríklad mikróby podieľajúce sa na vzniku ochorení – vyššie spomenuté EBV, retrovíry 

a Chlamydia pneumoniae (Marrie, 2004, p. 713). Najväčšie množstvo dôkazov 

o potenciálnom vplyve na RS máme práve u EBV. Jedno z ochorení, ktoré tento vírus 

spôsobuje je známe pod názvom infekčná mononukleóza. Ako zaujímavý fakt udáva 

Havrdová (2013, s. 103) zistenie, že toto ochorenie postihuje v menej rozvinutých oblastiach 

väčšinu detí do desať rokov, naproti tomu v rozvinutých zemiach je v tomto veku postihnutá 

iba necelá polovica detskej populácie. V dospelosti už na tento fenomén nenarazíme, pretože 

v oboch typoch oblastí je nimi postihnutých 90 % populácie. Tým, že toto vírové ochorenie 

je pomerne veľmi rozšírené, predstavuje jeden z najsignifikantnejších predpokladov pre 

vznik RS.  

Ďalším rizikovým faktorom je vitamín D a jeho nedostatok v tele človeka. Primárna 

forma vitamínu D (známeho ako cholecalciferol, t. j. vitamín D3) sa získava dvoma 

spôsobmi. Buď z potravín alebo pod vplyvom slnečného UV-B žiarenia (Ascherio et al., 

2010, p. 599). Množstvo prijatého vitamínu D vieme zvýšiť vďaka konzumácii vajec, 

plnotučného mlieka a syrov, cereálií, tučných a tmavých rýb, treščej pečene. V potrave je 

obsiahnutých len 10 % získaného vitamínu D (v podobe vitamínu D2, ergocalciferolu). 

Podstatnejšou predispozíciou pre ochorenie RS je nedostatok vitamínu D vznikajúceho 

vďaka slnečnému žiareniu (Ebers, 2008, p. 273). Na tomto zistení je možné demonštrovať 

fakt, prečo RS častejšie postihuje obyvateľov severských krajín, ktorí trpia nedostatkom 

slnečného žiarenia. Havrdová v súvislosti s vitamínom D udáva, že „relatívny nedostatok 

vitamínu D v prenatálnom období a v ranom detstve je jednoznačne preukázaným rizikovým 

faktorom pre rozvoj RS“ (Havrdová, 2013, s. 105, preložila autorka). Veľký problém aj do 

budúcna predstavuje výrazné zníženie hladiny vitamínu D u celej populácie. Tento stav 
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vznikol v dôsledku ekologických problémov (znečistené ovzdušie, nárast ozónovej diery), 

vďaka čomu sú ľudia nútení viac sa chrániť pred škodlivými slnečnými lúčmi a používajú 

prípravky na opaľovanie, zabraňujúce prieniku ultrafialového UVB žiarenia do kože, a tým 

aj vytváraniu vitamínu D. Problémové je aj zloženie stravy, keďže v dnešnej dobe je bežné 

stravovať sa rýchlo a jesť potraviny ťažké, mastné, ochudobnené o mnohé vitamíny 

a výživové látky, vďaka čomu je organizmus človeka viac náchylný na ochorenia. 

Tretím výrazným spúšťačom roztrúsenej sklerózy je fajčenie. Tento faktor je 

mimoriadne dôležitý, nakoľko je najviac ovplyvniteľný, pretože fajčenie je dobrovoľnou 

činnosťou každého jedinca, a je na individuálnej zodpovednosti, či sa tomuto riziku vystaví, 

nehovoriac o iných problémoch a ochoreniach, ktoré fajčenie spôsobuje. Okrem prevencie 

by bolo vhodné klásť väčší dôraz na reguláciu fajčenia na verejných priestranstvách, keďže 

aj tzv. fajčenie z druhej ruky môže byť mimoriadne rizikové. Bolo vykonaných niekoľko 

štúdií, v rámci ktorých sa zistilo, že fajčenie predstavuje obrovské riziko ako pre vznik, tak 

aj pre zhoršenie už prebiehajúcej RS (Correale, Farez, 2015, p. 29).  

Existuje mnoho ďalších vonkajších faktorov, ktoré môžu podmieniť vznik roztrúsenej 

sklerózy, ale rozsah tejto práce nám neumožňuje do detailov sa všetkými zaoberať. Ako 

príklady si len môžeme uviesť hormonálne zmeny hlavne u žien, výživu človeka alebo 

črevnú mikroflóru ovplyvňujúcu nastavenie imunity (Havrdová, 2013, s. 110–113).  

 

2.4.2 Genetické faktory  

Vplyv genetických faktorov sme čiastočne načrtli už pri popisovaní epidemiológie 

ochorenia, považujeme však za dôležité vyzdvihnúť aspoň niektoré z nich. V prvom rade je 

potrebné povedať, že roztrúsená skleróza sa vyskytuje u rôznych rás v rozličnej miere a to 

bez ohľadu na zemepisnú šírku (Milo, Kahan, 2010, p. A388–A389). Napríklad 

u obyvateľov severnej Európy je rozšírenejší výskyt roztrúsenej sklerózy v Škandinávskych 

krajinách, ale u Laponcov je omnoho nižší. Podobne sú na tom aj obyvatelia afrických krajín, 

ktorých čierne sfarbenie pleti oveľa viac odráža slnečné lúče, čím sa u nich nevytvára 

dostatočné množstvo vitamínu D. Napriek tomu sa u tejto rasy ukazuje znížená miera 

prevalencie ochorenia a to až o 40% oproti bielej rase (Ramagopolan et al., 2010, p. 728). 

Toto zistenie je zaujímavé, nakoľko dostatok alebo nedostatok vitamínu D vznikajúceho zo 

slnečného žiarenia je potenciálne rizikovým faktorom spomínaným už vyššie. 

Genetické výskumy súvisia hlavne s výskumom rodín a vzťahov medzi ich 

príslušníkmi. V štúdii Ramagopalana et al. (2010, p. 727) sa ukázalo, že prvostupňové 
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vzťahy v rodine predstavujú 10 až 25-krát väčšie riziko pre rozvinutie ochorenia ako 

u bežnej populácie. Zhoda výskytu ochorenia u jednovaječných dvojčiat predstavuje cez 25 

% oproti 2–3 % u dvojčiat dvojvaječných (Havrdová, 2013, s. 87). Takže aj tu genetika 

zohráva dôležitú úlohu, rovnako ako pri iných dedičných ochoreniach. V tomto prípade však 

nie je veľmi možné ovplyvniť vznik ochorenia, keďže sa môže a nemusí prejaviť 

v akomkoľvek veku. 

Ako vidíme, na potenciálny vznik a rozvoj roztrúsenej sklerózy má vplyv veľké 

množstvo faktorov. Niektoré z nich, hlavne environmentálne vieme ovplyvňovať priamo 

(napr. fajčenie, stravu) a môžeme podnikať potrebné preventívne opatrenia. S genetickými 

faktormi nie sme schopní zatiaľ robiť nič, je však potrebné naďalej podporovať výskum 

v tejto oblasti za použitia moderných technológií, pretože môže výraznou mierou prispieť 

k zefektívneniu metód na podporu liečby ochorenia.  

  

2.5 Symptomatológia roztrúsenej sklerózy 

Diagnostikovať RS nie je vôbec jednoduché, pretože jej príznaky môžu zodpovedať 

rôznym iným ochoreniam CNS a líšia sa od pacienta k pacientovi. Niektoré symptómy sú 

pre roztrúsenú sklerózu typické a ich prítomnosť vedie k rýchlej diagnostike ochorenia, 

avšak iné, hlavne epizodické, sú tak vzácne, že sa často vôbec nespájajú s ochorením. Ako 

hovorí Ambler: „klinická symptomatológia je rôznorodá, a je charakterizovaná 

prítomnosťou iba centrálnych príznakov (postihnutý je iba centrálny myelín), ktoré 

nasvedčujú viacložiskovému postihnutiu viacerých systémov v bielej hmote. Prevažujúci 

klinický syndróm závisí na prevažujúcej lokalizácii demyelinizačných ložísk“ (Ambler, 

2011, s. 222, preložila autorka). 

Popísať si jednotlivé symptómy ochorenia považujeme za dôležité z toho dôvodu, aby 

sme neskôr mohli demonštrovať, ako roztrúsená skleróza a hlavne jej prejavy zásadným 

spôsobom ovplyvňujú kvalitu života pacienta. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce symptómy 

ochorenia môžeme zaradiť optickú neuritídu, poruchy motoriky, senzitívne poruchy, únavu, 

bolesť, poruchy sfinkterových funkcií a sexuálne poruchy (Kadaňka, 2010, s. 138–139).    

Optická neuritída (zápal očného nervu) sa vyvíja niekoľko hodín až dní, a často je 

sprevádzaná bolesťou oka pri jeho pohybe (Havrdová, 2013, s. 119). Táto porucha sa 

vyskytuje u 65 % pacientov vo forme straty videnia, bolesťami pri pohybe očnej buľvy, 

výpadkom zorného poľa. Dochádza ku kvalitatívnemu zhoršeniu zrakovej ostrosti, citlivosti 
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na farbocit, problémy nastanú aj v kontraste (Kadaňka,  2010, s. 138). Asi u tretiny pacientov 

sa videnie časom upraví úplne, u ostatných dôjde aspoň k výraznému zlepšeniu. 

Motorické poruchy závisia podľa Vágnerovej (2014, s. 136) od lokalizácie postihnutia. 

Kvôli poškodeniu pyramídových dráh (nervových dráh vychádzajúcich z pyramídových 

buniek primárnej motorickej kôry) dochádza k obmedzeniu a niekedy až k úplnej strate 

hybnosti končatín. Poruchy motoriky sú najčastejším dôvodom invalidity v dôsledku 

ochorenia RS, a práve preto sa ich väčšina pacientov najviac obáva (Havrdová, 2013, s. 120). 

S poruchami motoriky súvisí aj spasticita (zvýšenie svalového napätia). Jej prejavy môžu 

byť od slabých až po tak silné, že ovplyvňujú bežne denné aktivity pacienta. Objavuje sa 

dvakrát častejšie na dolných končatinách ako na horných (Rizzo et al. 2004, p. 590). 

Senzitívne poruchy (poruchy cítenia tela), tzv. parestézie a dysestézie, sú častým 

príznakom (asi u polovice pacientov), ale mnohokrát bývajú podceňované samotným 

pacientom aj lekárom. Hlavným symptómom je slabosť alebo „drevenenie“ jednej alebo 

viacerých končatín (Ambler, 2011, s. 222). Podľa Havrdovej (2013, s. 118) sa delia na 

poruchy povrchovej citlivosti a poruchy hlbokej citlivosti. Tie bývajú spojené s narušenou 

citlivosťou rôznych častí tela, prevažne končatín (Vágnerová, 2014, s. 137) a taktiež 

výraznou bolesťou. Častým prejavom je pocit brnenia v končatinách alebo sťahovanie 

v oblasti trupu a končatín. 

Poruchy funkcie sfinkteru (vyprázdňovania) a mikčné poruchy sa týkajú hlavne 

močenia a prejavujú sa náhlou potrebou vyprázdnenia sa, pretože močový mechúr má malú 

kapacitu a je hyperreflektorický (Ambler, 2011, s. 222). Tieto problémy sa vyskytujú 

u oboch pohlaví a mali by byť riešené aj za pomoci urológa. 

Keďže RS postihuje hlavne mladých a sexuálne aktívnych dospelých, veľmi negatívne 

pociťovaným príznakom postihujúcim obe pohlavia, je sexuálna dysfunkcia. Jej príznaky 

postihujú takmer 50 % žien, a až 75 % všetkých pacientov s RS (Crayton, Rossman, 2006, 

p. 453). U mužov sa najčastejšie prejavuje poruchami erekcie a orgazmu, znížením libida, 

u žien taktiež poruchami orgazmu, znížením libida a vzrušivosti (Havrdová, 2013, s. 130).  

Mnoho pacientov sa hanbí alebo odmieta komunikovať o svojom sexuálnom živote 

s doktorom, je však dôležité o ňom hovoriť, nakoľko problémy v danej oblasti výrazne 

znižujú kvalitu života postihnutého jedinca aj jeho partnera.  

Okrem problémov zasahujúcich do fyzického zdravia pacienta, roztrúsená skleróza 

spôsobuje aj behaviorálne zmeny a prejavuje sa v dvoch oblastiach - emocionálnych 

prejavoch a kognitívnych schopnostiach.  
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Najviac rozšíreným emocionálnym príznakom sú depresie. V priebehu života s RS 

nimi trpí až polovica všetkých pacientov (trikrát väčší výskyt ako v bežnej populácii) a je 

jedným z hlavných determinantov ovplyvňujúcich kvalitu života (Feinstein, 2011, p. 1276). 

Havrdová (2013, s. 132) píše, že prepuknutie depresie nesúvisí s dĺžkou trvania ochorenia, 

mierou postihnutia, či už fyzického alebo kognitívneho, ani s celkovým množstvom 

poškodenej bielej hmoty a lokalizácie lézií. Väčšinou je podmienený multifaktoriálne pod 

vplyvom sociálneho stresu, vedľajšími účinkami farmakoterapie, subjektívnou reakciou 

pacienta na vznik ochorenia a ďalšími faktormi. Výskum Feinsteina naznačil zvýšený výskyt 

suicidálnych tendencií u pacientov s RS. Tvrdí, že až štvrtina pacientov uvažuje 

o samovražde, pri čom rizikovými faktormi sú prejavy depresie, sociálna izolácia a závislosť 

od alkoholu (Feinstein, 2011, p. 1277). Okrem depresií môže byť sprievodným javom 

ochorenia aj bipolárna afektívna porucha, úzkostné poruchy, panické poruchy, obsedantno-

-kompulzívna porucha, sociálne fóbie, eufória, či patologický smiech a plač (Havrdová, 

2013, s. 133–134; Paparrigopoulos et. al, 2010; s. 16–18). Všetky tieto stavy a ochorenia sú 

veľmi závažné a je potrebné, aby o ich existencii pacient informoval svojho lekára 

a v prípade potreby vyhľadal psychologickú alebo psychiatrickú pomoc. V žiadnom prípade 

sa nemôžu opomenúť alebo zanedbať, aby nepoškodili ešte viac kvalitu života sklerózou 

zasiahnutých jedincov. 

Zmeny, ktoré pod vplyvom RS môžu nastať v kognitívnych funkciách sú rôznorodé 

a závisia hlavne na lokalizácii ložísk. U pacientov s progresívnou formou ochorenia sa 

vyskytujú pomerne často, naopak u pacientov s relaps-remitentnou formou sú skôr 

zriedkavé. Medzi prvé prejavy patrí zhoršenie videnia a narušenie priestorového vnímania 

(Vágnerová, 2014, s. 138). Havrdová (2013, s. 135–136) k nim pridáva spomalenie pri 

spracovaní informácií, zhoršenie dlhodobej epizodickej pamäte, pozornosti, prípadne 

poruchy exekutívnych funkcií (abstraktné myslenie, riešenie problémov, plánovanie a pod.). 

V jednej zo svojich štúdií na ňu nadväzuje aj Feinstein (2004, p. 160) a tvrdí, že 

z kognitívneho hľadiska je vďaka RS najviac poškodená pamäť, a to najmä pracovná, 

sémantická a epizodická, problémy nastávajú aj pri získavaní a spracovaní informácií.  

Veľmi často udávaným symptómom je únava, ktorá je pre tretinu pacientov najviac 

obmedzujúcim prejavom ochorenia (Crayton, Rossman, 2006, p. 448). Väčšina pacientov ju 

popisuje ako pocit vyčerpania, absolútneho nedostatku energie a to bez primeranej 

predchádzajúcej záťaže (Havrdová, 2013, s. 139). Únava v kombinácii s bolesťou a inými 

faktormi býva častým zdrojom frustrácií, depresií a vedie k poruchám spánku. Podľa 
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Paparrigopoulos et al. (2010, p. 16) môžeme rozlíšiť dva typy únavy, prvý súvisiaci priamo 

s RS, a druhý vychádzajúci z komorbídnych prejavov ochorenia. Napriek tomu je únava 

dôsledkom kombinácie viacerých faktorov a je náročné určiť jej prvotný zdroj. Dlhotrvajúca 

únava a pocit vyčerpania môže pacientov s RS oberať o potrebnú chuť čeliť svojmu 

ochoreniu, vykonávať každodenné aktivity a angažovať sa v práci a spoločnosti. 

Je zjavné, že všetky symptómy a prejavy roztrúsenej sklerózy výrazným spôsobom 

ovplyvňujú každodenný život pacientov a zhoršujú jeho kvalitu. Spôsob, akým sú pacienti 

schopní sa s týmto zmeneným životným štýlom vyrovnávať si popíšeme neskôr v osobitnej 

kapitole. 

 

2.6 Diagnostika a priebeh roztrúsenej sklerózy 

Výskyt vyššie uvedených symptómov u chorého jedinca nemusí automaticky 

predznamenávať RS, a môže byť príznakom iného ochorenia. Na presné určenie je potrebná 

diagnostika. Diagnostika roztrúsenej sklerózy prešla dlhým vývojom. Od jej počiatkov 

v roku 1868, kedy Charcot popísal triádu neurologických príznakov typických pre RS - 

nystagmus, skandovaná reč a intenčný tras, s charakteristickým poškodením bielej hmoty 

mozgu (Havrdová, 2013, s. 164), až po poslednú revíziu klinických príznakov podľa 

McDonalda v roku 2010. Najzásadnejší vplyv na vývoj diagnostiky mal stúpajúci počet 

pacientov trpiacich ochorením, ťažko predvídateľný priebeh ochorenia ale hlavne technický 

pokrok, ktorý priniesol nové diagnostické zariadenia.  

Diagnostika RS je všeobecne založená na priebehu ochorenia, klinickom obraze 

a pomocných vyšetrovacích metódach (Kadaňka, 2010, s. 139), a určuje sa na základe 

diagnostických kritérií, ktoré sa v posledných päťdesiatich rokoch výrazne posunuli 

dopredu. Ako prvý ich vytvoril Schumacher v roku 1965, a dodnes zohrávajú významnú 

úlohu pre klinickú diagnostiku. Na základe jeho kritérií bola diagnóza stanovená ako klinicky 

jednoznačná, pravdepodobná alebo možná (z ang. clinically definite, probable or possible) 

(Deangelis, Miller, 2014, p. 320). Schumacher definoval RS ako „chronické ochorenie 

centrálneho nervového systému začínajúce v mladom veku vo forme atakovitej alebo 

chronickej, s objektivizovanými viacpočetnými léziami bielej hmoty CNS, manifestujúcimi 

sa v čase“ (Havrdová, 2013, s. 165, preložila autorka). Schumacher et al. (1965, p. 554–555) 

určili nasledujúcich šesť kritérií, ktoré mali slúžiť na určenie ochorenia ako jednoznačnej 

sklerózy multiplex: 

1. Vek pacienta pri prepuknutí ochorenia musí byť od 10 do 50 rokov; 
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2. Prejavy a symptómy ochorenia nesmú naznačovať priebeh inej choroby (žiadna iná 

alternatíva ako RS neprichádza do úvahy pri diferenciálnej diagnostike); 

3. Pri neurologickom vyšetrení CNS sa musia objaviť objektívne abnormality 

naznačujúce jeho dysfunkciu (samotné symptómy nie sú dostačujúce pre diagnostiku 

RS); 

4. Musí sa preukázať poškodenie bielej hmoty vo forme lézií, ktoré sú diseminované 

(rozšírené) v čase a priestore; 

5. Dva alebo viac atakov (prejavy porušenej nervovej funkcie) trvajúcich najmenej 

dvadsaťštyri hodín, pri čom interval medzi atakmi musí byť najmenej jeden mesiac; 

6. Pomaly narastajúci alebo stupňovitý progres symptómov v priebehu minimálne 

šiestich mesiacov.  

Pri diagnostikovaní ochorenia sa Schumacher opieral jedine o klinické dáta, bez 

použitia laboratórnych nástrojov. Aj preto sa v priebehu ďalších rokov vďaka vývoju 

laboratórnych a zobrazovacích metód ukázala potreba rozšírenia jeho kritérií. V roku 1983 

Poser s ďalšími odborníkmi sformuloval nové kritériá vychádzajúce zo Schumacherových. 

Vďaka novým kritériám Poser definoval ako klinicky jednoznačnú RS v prípade prekonania 

aspoň dvoch atakov postihujúcich aspoň dve rôzne oblasti v CNS. Na rozdiel od 

Schumachera však pripustil, že jedno klinické kritérium môže byť nahradené laboratórnym 

vyšetrením, vďaka čomu vznikli nové kategórie RS - klinicky jednoznačná a laboratórne 

podporená jednoznačná RS, a klinicky pravdepodobná a laboratórne podporená 

pravdepodobná RS (Poser et al., 1983, p. 229-230). Ako laboratórne vyšetrenia sa pri tom 

využívali napr. CT vyšetrenie, štúdie evokovaných potenciálov, urologické štúdie apod. 

K diagnostike RS signifikantne prispelo používanie magnetickej rezonancie (MR), ktorá 

v 80. rokoch zaznamenala veľký rozmach. Paty (v roku 1988) vychádzajúc z Poserových 

kritérií formuloval vďaka použitiu MR nové parametre, nadviazal na neho Barkhof 

a Tintoré. Výsledky ich práce slúžili ako podklad pre predikovanie CIS (klinicky 

izolovaného syndrómu), ktorý prechádza vzniku RS. 

Najväčší posun v diagnostike nastal v roku 2001, kedy komisia zložená z členov 

National Multiple Sclerosis Society (Národná spoločnosť pre RS) a International Federation 

of MS Societies (Medzinárodná federácia združení pre RS), pod vedením W. I. McDonalda, 

vytvorila nové diagnostické kritériá, ktoré sa ukázali viac citlivé a špecifické (Deangelis, 

Miller, 2014, p. 322). Vytýkal sa im však problém pri aplikácii na pacientov mimo 

západoeurópskej populácie. A tak došlo v marci 2005 k prvej revízii a v roku 2010 k druhej, 
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a zároveň poslednej revízii McDonaldových kritérií, ktoré už boli ľahšie uplatniteľné 

v klinickej praxi aj štúdiách pacientov, zohľadňovali populáciu mimo Európy a Ameriky, 

a taktiež brali do úvahy detskú RS. Ich prehľad popisujeme v Tabuľke č. 2 (Polman et al., 

2011, p. 297).  

  

Tabuľka 2. McDonaldove diagnostické kritériá- revízia z r. 2010 

Klinická prezentácia Ďalšie informácie potrebné pre diagnózu 

2 a viac atakov RS;  

2 a viac objektívnych 

klinických lézií 

Žiadne, klinická prezentácia stačí 

2 a viac atakov RS; 

1 objektívna klinická 

lézia 

Diseminácia v priestore demonštrovaná: 

Viac ako 1 léziou v T2 vážení minimálne v 2 zo 4 typických regiónov 

CNS  

1 atak; 

2 a viac objektívnych 

klinických lézií 

Diseminácia v čase demonštrovaná: 

1. súčasnou prítomnosťou asymptomatických gadoliniom 

zvýraznených a nezvýraznených lézií v akomkoľvek čase; 

2. alebo novými léziami v T2 a/alebo gadolionom zvýraznenými 

léziami pri následnom MR vyšetrení bez ohľadu na načasovanie voči 

základnému vyšetreniu MR; 

3. alebo je možné čakať na druhý klinický prejav RS 

1 atak; 

1 objektívna klinická 

lézia (klinicky 

izolovaný syndróm) 

Diseminácia v čase a priestore 

 

Diseminácia v priestore demonštrovaná: 

1. viac ako 1 léziou v T2 vážení minimálne v 2 zo 4 typických 

regiónov CNS 

2. alebo očakávať druhý klinický prejav RS 

 

Diseminácia v čase demonštrovaná: 

1. súčasnou prítomnosťou asymptomatických gadoliniom 

zvýraznených a nezvýraznených lézií v akomkoľvek čase; 

2. alebo novými léziami v T2 a/alebo gadolionom zvýraznenými 

léziami pri následnom MR vyšetrení bez ohľadu na načasovanie voči 

základnému vyšetreniu MR; 

3. alebo je možné čakať na druhý klinický prejav RS 

Zákerná neurologická 

progresia naznačujúca 

primárne progresívnu 

formu RS 

Jeden rok progresie ochorenia (udaný retrospektívne alebo 

prospektívne) plus dve z nasledujúcich kritérií: 

1. dôkaz pre disemináciu v priestore (popísaná vyššie) 

2. dôkaz pre disemináciu v priestore založenej na prítomnosti dvoch 

a viac lézií v mieche 

3. pozitívny mozgovo-miešny mok (oligoklonálne prúžky a IgG 

index) 

 

  (zdroj: Milo, Miller, 2014, p. 323) 

 



41 
 

Výhoda McDonaldových kritérií spočíva hlavne v možnosti stanoviť diagnózu RS už 

po prvom ataku, t. j. pri prejavoch klinicky izolovaného syndrómu (viď Tabuľka č. 2). 

Základným princípom týchto kritérií je preukázanie diseminácie demyelinizačného procesu 

v čase a priestore. Suma sumarum, pre rýchlu a včasnú diagnostiku roztrúsenej sklerózy je 

nutná dôsledná aplikácia posledných McDonaldových kritérií, vykonanie diferenciálnej 

diagnostiky, ktorá vylúči možnosť iných ochorení CNS a pomôže tým k čo najskoršiemu 

zahájeniu terapie modifikujúcej ochorenie (Havrdová, 2013, s. 172–173). Pre konečnú 

diagnózu ochorenia je najdôležitejší klinický obraz a priebeh symptómov (Ambler, 2011, s. 

222). Ako pomocné vyšetrenia sa pri diagnostike používajú hlavne MR (magnetická 

rezonancia), vyšetrenie mozgovo-miešneho moku (t. j. likvoru), oftalmologické vyšetrenie 

a vyšetrenie evokovaných potenciálov. 

 

2.7 Klasifikácia roztrúsenej sklerózy 

Roztrúsená skleróza je všeobecne považovaná za veľmi variabilné ochorenie, nakoľko 

jej príznaky sa prejavujú v rôznom čase a v rôznej miere, bez zapojenia ďalších faktorov. 

Niekedy sa u človeka objaví bez predchádzajúcich zjavných symptómov, inokedy je 

sprevádzaná príznakmi jasne naznačujúcimi jej prepuknutie. Dodnes sa presne nevie, čo 

ochorenie spúšťa, a aký bude jeho priebeh u konkrétneho pacienta. Niektoré príznaky môžu 

naznačovať budúce zhoršenie stavu pacienta (napr. motorické ťažkosti), do úvahy tiež treba 

brať vek, kedy sa objavia prvotné príznaky.  

Klinický priebeh ochorenia sa prejavuje buď akútnym alebo postupným zhoršením 

neurologických príznakov. S tým súvisí aj niekoľko pojmov, ktoré je potrebné vysvetliť. 

Atakom sa rozumejú „prejavy porušenej nervovej funkcie trvajúce dlhšie ako 24 hodín 

s objektívnym neurologickým korelátom“ (Kadaňka, 2010, s. 139, preložila autorka). Aby 

mohla byť určená diagnóza RS, je nutné, aby bol aspoň u jedného ataku dokumentovaný 

objektívny nález alebo sa potvrdila jedna lézia v príslušnej oblasti, a to buď na základe MR 

alebo evokovaných potenciálov (Havrdová, 2013, s. 172). 

Remisia je úprava alebo zlepšenie príznakov, ktoré trvali najmenej dvadsaťštyri hodín 

a tento zlepšený stav trval  najmenej jeden mesiac (Poser et. al, 1983, s. 228). Je to obdobie 

medzi dvoma atakmi (Nevšímalová, Růžička, Tichý a kol., 2002, s. 212). 

Relaps je stav, v ktorom sa objavia alebo zhoršia príznaky ochorenia. Jeho opakom je 

remisia (Petrovický a kol., 2008, s. 89).   
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Po určení definitívnej diagnózy roztrúsenej sklerózy je z dôvodu zahájenia vhodnej 

liečby nutné zadefinovať jej formu. Na základe závažnosti symptómov, frekvencie atakov, 

stupňa poškodenia a schopnosti CNS znovu sa obnoviť, môžeme podľa pomenovania vďaka 

publikácii Lublina a Reingolda (1996) definovať štyri formy roztrúsenej sklerózy: 

relabujúco-remitentnú, primárne progresívnu, sekundárne progresívnu a relabujúco-

progresívnu. 

 Relabujúco-remitentná roztrúsená skleróza (RR RS) je charakteristická striedaním 

atakov (jasných neurologických zhoršení) a remisií (úprav alebo zlepšení stavu). 

Obdobie remisie môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov. Je to najčastejšie sa 

vyskytujúca forma RS a trpí ňou 85–90 % pacientov, a zároveň je ako jediná výrazne 

ovplyvniteľná liekmi.  

 Primárne-progresívna roztrúsená skleróza (PP RS) sa prejavuje trvalo narastajúcim 

neurologickým deficitom, ktorý sa od začiatku ochorenia progresívne zhoršuje. Táto 

forma nemá obdobia remisie, môže dôjsť iba k stabilizácii alebo nenápadnému 

kolísavému stavu. Postihuje cca 5–10 % pacientov, hlavne vo vyššom veku (okolo 

40–50 rokov) a vo väčšine prípadov vedie k invalidite. Farmakologicky je ťažko 

ovplyvniteľná. 

 Sekundárne progresívna roztrúsená skleróza (SP RS), nasleduje po úvodnej 

relabujúco-remitentnej forme, pri čom postupne dochádza k zhoršovaniu 

neurologického deficitu bez prítomnosti relapsu. K tejto forme dochádza, keď 

organizmus vyčerpá svoje regeneračné schopnosti. Farmakologické ovplyvnenie je 

zlé, môže viesť k invalidite. Udáva sa, že až polovica pacientov s RR RS prejde do 

desiatich rokov do SP RS, u 90 % pacientov sa dá očakávať do dvadsiatich piatich 

rokov od prepuknutia ochorenia.  

 Relabujúco-progresívna roztrúsená skleróza (RP RS) je veľmi vzácna a prejavuje sa 

progresívnym zhoršovaním stavu hneď od začiatku ochorenia. Po atakoch 

nedochádza k zlepšeniu, obdobia medzi relapsmi sú charakterizované pokračujúcou 

progresiou neurologického deficitu. V priebehu niekoľkých rokov vedie k invalidite. 

Farmakologicky je prakticky neliečiteľná a objavuje sa u pacientov starších ako 

štyridsať rokov.  

Priebeh všetkých foriem v čase popisujú obrázky nižšie zodpovedajúce 

predchádzajúcemu teoretickému popisu.  
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Obrázok 1. Typy RS s ich progres v čase (zdroj: Lublin, Reingold, 1996, p. 909) 

Legenda: increasing disability – vzrastajúce postihnutie, time – čas, RR RS - relabujúco-reminentná roztrúsená 

skleróza, SP RS – sekundárne-progresívna roztrúsená skleróza, PP RS – primárne-progresívna roztrúsená 

skleróza, RP RS – relabujúco-progresívna roztrúsená skleróza 

 

Okrem vyššie uvedených štyroch foriem, sa podľa závažnosti klinického priebehu 

používajú aj kategórie benígna a malígna RS (Havrdová, 2013, s. 145). Ako benígna RS sa 

označuje priebeh ochorenia, pri ktorom v priebehu pätnástich rokov od prvého príznaku 

nedošlo u pacienta k žiadnemu neurologickému deficitu. Toto pomenovanie sa používa 

výhradne retrospektívne, pretože aj po pätnástich rokoch sa môžu neskoršie objaviť ďalšie 

príznaky RS. Malígna RS je charakteristická priebehom, pri ktorom v relatívne krátkom čase 

od začiatku ochorenia dochádza k rýchlemu progresu neurologického deficitu a môže viesť 

až ku smrti. 

V súvislosti s formami roztrúsenej sklerózy môžeme ešte hovoriť aj o tzv. klinicky 

izolovanom syndróme (CIS), pri ktorom nie je možné predpovedať budúci priebeh ochorenia 

a čaká sa na ďalšie prejavy. U 80 % pacientov nasleduje po CIS relabujúco-remitentná fáza, 

ktorá po 10–20 rokoch prejde do fázy sekundárne-progresívnej.  

 

2.8 Terapia roztrúsenej sklerózy 

Roztrúsená skleróza je závažné neurologické ochorenie, ktoré sprevádza postihnutého 

človeka celý život. Síce je to ochorenie nevyliečiteľné ale liečiteľné. Liečba je pre niektorých 
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pacientov veľmi náročná, sprevádzaná mnohými vedľajšími príznakmi, u iných zase 

prebieha bez výraznejších problémov. Prevláda však všeobecná zhoda a odporučenie zahájiť 

liečbu čo možno najskôr, pretože to môže výrazne ovplyvniť ďalší progres ochorenia, znížiť 

invaliditu a hlavne zlepšiť kvalitu života postihnutého jedinca. V dnešnej dobe sa liečba 

sústreďuje do dvoch oblastí- farmakologickej (imunomodulačná, symptomatická a liečba 

akútneho ataku) a nefarmakologickej. 

Imunomodulačná liečba slúži na obmedzenie relapsov a spomalenie progresu 

ochorenia. Predchádzali jej viaceré klinické štúdie, v ktorých sa sledoval účinok liečiv na 

priebeh ochorenia a hlavne množstvo relapsov. Milo (2015, p. 659-673) popisuje možnosti 

imunomodulačnej liečby a hovorí, že v súčasnosti sa pri nej používajú interferóny beta 

a glatiramer acetát. Zaraďujeme sem tzv. lieky prvej línie alebo DMD (disease modifying 

drugs), ktoré sa nasadia ihneď pri diagnostikovaní ochorenia. Sú podávané parenterálne 

(injekčne), majú iba mierny vplyv na priebeh ochorenia a sú dobre znášané z dlhodobého 

hľadiska. Patria medzi ne Betaferon, Extavia, Avonex, Rebif, Copaxone, Novantrone, 

Tysabri, orálne sa užíva Gylenia. Ak táto liečba nie je úspešná, nasadia sa lieky druhej línie. 

Najčastejšie užívaným je natalizumab, podávaný vo forme infúzie. Podáva sa hlavne 

pacientom, u ktorých sa aj napriek užívaniu liekov prvej línie objavujú ataky. Druhou 

možnosťou je Fingolimod užívaný orálne. 

Mnoho pacientov nechápe, prečo sú nútení aplikovať túto liečbu v období, keď sa cítia 

zdraví a nepociťujú žiadne prejavy ochorenia, pri čom musia znášať vedľajšie, nie veľmi 

príjemné účinky liečby (napr. chrípkové stavy, teploty, lokálne kožné prejavy v mieste 

vpichu injekcie a pod). Je úlohou neurológa, aby im vysvetlil nevyhnutnosť tohto kroku, 

potrebného pre udržiavanie stabilizovaného zdravotného stavu po dlhšiu dobu, čím sa im 

kvalita života výrazne zvýši (Havrdová, 2013, s. 276–278). 

Pre liečbu v akútnej fáze ataku sa podávajú kortikoidy. Ich užívanie vo vysokých 

dávkach nepovažuje Havrdová (2013, s. 261–263) za rizikové, nakoľko v kratšom časovom 

intervale sú prevažne dobre znášané, aj keď je potrebné počítať s možnými vedľajšími 

účinkami. Pacienti pri nich môžu nabrať na hmotnosti, čo je hlavne z dôvodu zadržiavania 

vody v tele, a po ukončení liečby sa váha obvykle vráti do normálu. Pacientom sa preto 

odporúčajú diétne opatrenia. Užívanie kortikoidov tiež znižuje množstvo draslíka 

v organizme, a je  vhodné ho dopĺňať buď v rámci stravy (marhule, banány) alebo pri 

dlhodobo nízkej hladine je nutné ho nahradiť v inej podobe. Pred nasadením kortikoidov 

treba počítať s možnými komplikáciami u rizikových skupín, akými sú pacienti s diabetom, 
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kardiovaskulárnymi ochoreniami a vredovými ochoreniami. U nich je potrebné pravidelne 

sledovať zdravotný stav a akékoľvek zmeny ihneď nahlásiť lekárovi. Problémy môžu nastať 

aj u ľudí s psychiatrickými poruchami a depresiami, pretože v kombinácii s kortikoidmi 

môžu indikovať suicidálne sklony. Väčšinou sa pri nich namiesto ambulantného liečenia volí 

hospitalizácia, aby boli pod väčším dohľadom. Zapletalová (2014, s. 384) neodporúča 

užívanie kortikoidov tehotným ženám v prvom trimestri, neskôr sú už znášané dobre 

a nemajú vplyv na plod.  

Symptomatická liečba napomáha zvládať príznaky ochorenia, čím výrazne zlepšuje 

kvalitu života pacienta. Ako hovorí Havrdová (2013, s. 368–369), je veľmi dôležité urobiť 

dôkladnú anamnézu pacienta, aby sa pôvod príznakov identifikoval správne, a v prípade 

polysymptomatických pacientov (t. j. pacientov s viacerými príznakmi) sa liečili všetky 

problémy. Najčastejšími príznakmi, na ktoré sa pacienti sťažujú sú depresie, spasticita, 

bolesť, urologické a sexuálne problémy. Pri nasadení liekov je potrebné sledovať ich 

vedľajšie účinky, pretože môže dôjsť ku kontraindikácii a vzájomnému ovplyvňovaniu 

účinkov liekov, čo vedie k následnej nefunkčnosti. Neurológ musí vždy zahájenie 

symptomatologickej liečby konzultovať s pacientom, a ten má nárok ju odmietnuť. 

Schwendimann (2006, p. 313) vyzdvihuje kombináciu medikamentóznej liečby 

s neurorehabilitáciou, psychologickou podporou a edukáciou pacientov, ktorá môže znížiť 

negatívne prejavy príznakov a zvýšiť sebestačnosť pacienta. 

Na progresívne formy RS sa dodnes neukazuje žiadna farmakologická liečba ako 

dostatočne efektívna. 

Okrem užívania liečiv je rovnako dôležitá aj nefarmakologická terapia. Tá spočíva 

hlavne v úprave životného štýlu. Ako sme popisovali vyššie, fajčenie je jedným z faktorov, 

ktoré signifikantne vplývajú ako na vznik, tak aj priebeh ochorenia. Je preto potrebné, aby 

pacient trpiaci RS fajčenie výrazne obmedzil, ideálne úplne vylúčil. Pokiaľ s ním nevie 

skončiť sám, môže vyhľadať pomoc odborníka (psychológa) alebo využiť voľne dostupné 

prostriedky (náplasti, žuvačky).  

Skleróza zasiahne život človeka po všetkých stránkach, a okrem fyzických prejavov 

sa odrazí aj na jeho psychike. Pacienti pociťujú dlhodobý stres, únavu, emocionálne 

vyčerpanie. Tu im môže okrem návštevy psychoterapeuta alebo psychológa pomôcť aj 

pravidelný pohyb a šport. Sklerotici by nemali svoje sily prepínať, venovať sa skôr ľahším 

aktivitám (chôdza, joga, tai-či), a cvičenie prispôsobiť svojim aktuálnym fyzickým silám. 

Vhodným doplnkom sú rehabilitačné cvičenia a pobyty v kúpeľoch. Netreba zabudnúť ani 
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na primeranú a vyváženú stravu, keďže z dôvodu obmedzeného pohybu môžu mať pacienti 

s RS sklony k obezite, kardiovaskulárnym ochoreniam a diabetu. Sklerotici nemajú určené 

žiadne špeciálne diétne zásady, dôležitý je pre nich hlavne dostatočný prísun vitamínu D 

obsiahnutého v strave. 
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3 ŽIVOT PACIENTOV S ROZTRÚSENOU SKLERÓZOU 

A MOŽNOSTI ICH INTEGRÁCIE 

 

3.1 Zdravotné postihnutie  

Roztrúsená skleróza je závažné neurologické ochorenie, ktoré výrazným spôsobom 

ovplyvňuje život človeka. Tým, že zasahuje do jeho zdravia fyzického, ale aj duševného, 

prejavuje sa ako istý druh postihnutia. Medicína nazerá na zdravotné postihnutie ako na 

určitú diagnózu, problém, ktorý postihnutého obmedzuje, je potrebné ho liečiť, a až následne 

vykonávať ďalšie opatrenia. Základné rozdelenie postihnutí z medicínskeho hľadiska 

popisuje Vágnerová (2014, s. 21) do troch skupín podľa druhu postihnutia (poruchy telesné, 

mentálne, poruchy komunikácie a správania), podľa stupňa postihnutia (ľahký, stredný, 

ťažký), a podľa doby ich vzniku (prenatálne, perinatálne, postnatálne). 

Pre určenie typu postihnutia medicína využíva Medzinárodnú klasifikáciu funkčných 

schopností, dizability a zdravia (MFK), v ktorej je dizabilita (postihnutie) definovaná ako 

„zníženie funkčných schopností na úrovni tela, jedinca alebo spoločnosti, ktorá vzniká, keď 

sa občan so svojim zdravotným stavom stretáva s bariérami prostredia (WHO, 2001, s. 9). 

Tu zároveň narážame na pojem „dizabilita“, ktorý je jedným zo synoným termínu 

postihnutie. Dizabilita pochádza z anglického disability, často zamieňaného s pojmom 

disorder. Disorder je však pojem medicínsky a označuje chorobu. 

MKF sa zvykne používať aj ako klinický nástroj pri vyhodnocovaní funkčných 

schopností jedinca, jeho kapacity a výkonu, k pracovnému hodnoteniu, rehabilitácii a jej 

úspešnosti, čo je zase prospešné pri zisťovaní kvality života alebo integrácii na trh práce. 

Slúži tiež ako kvalitatívny štatistický nástroj, nástroj pre budovanie sociálnej politiky štátu 

a systému sociálneho zabezpečenia, k tvorbe vzdelávacích programov, apod. 

Ďalším pojmom súvisiacim so zdravotným postihnutím, ktorý sa ustálil v českom aj 

slovenskom jazyku je hendikep (z angl. handicap). Hendikep je nevýhoda vznikajúca ako 

dôsledok postihnutia (Novosad, 2009, s. 12) a určuje nakoľko postihnutie obmedzuje alebo 

znemožňuje vykonávanie niektorých činností v interakcii s prostredím, v ktorom sa tento 

jedinec nachádza. Tento pojem je vnímaný hlavne v sociálnej rovine, a vychádza 

z prepojenia medzi telesným, psychickým alebo zmyslových poškodením a sociálnym 

prostredím, v ktorom jedinec žije.  

Problematike hendikepu sa venuje špeciálna sociologická disciplína nazývaná 

sociológia zdravotného postihnutia (sociológia hendikepu), zaoberajúca sa zdravotným 
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postihnutím ako sociálnym javom. S tým súvisí aj odbor „disability studies“, ktorý sa 

rozvinul v USA a svoje miesto si našiel aj v Škandinávskych krajinách, Kanade, Veľkej 

Británii a postupne preniká aj do našej oblasti. Jeho cieľom je preniesť otázku postihnutia 

z medicínskej a sociálnej roviny, aj do oblasti politiky, ktorá by mala riešiť bariéry 

obmedzujúce kvalitný život postihnutých. Vyzdvihuje tiež otázku dodržiavania ľudských 

práv a rovnosti prístupu k postihnutým, ako aj ich právo na optimálny rozvoj (Watson, 

Roulstone, Thomas, 2012, p. 35). O zdravotných postihnutiach sa hovorí aj v našom 

prostredí, a jednotlivé štáty sa snažia zaručovať práva postihnutých osôb tvorbou rôznych 

legislatívnych opatrení. Tie, ktoré sú najvýznamnejšie pre občanov so zdravotným 

postihnutím v Českej republike, si priblížime nižšie. 

  

3.1.1 Osoby so zdravotným postihnutím v českej legislatíve 

Množstvo ľudí trpiacich niektorým druhom postihnutia sa z roka na rok zvyšuje. 

Napriek obrovskému medicínskemu a technologickému pokroku, zlepšeniu diagnostiky aj 

liečby, nie sme stále schopní zabrániť dlhodobým následkom niektorých ochorení a úrazov. 

Medicína dnes dokáže liečiť ochorenia, ktoré v minulosti končili istou smrťou, avšak naša 

spoločnosť stále nie je úplne pripravená na to, ako s tými ľuďmi potom zaobchádzať 

a hlavne, ako im pomôcť pri integrácii. Výnimkou nie sú ani pacienti s roztrúsenou 

sklerózou, ktorí v dôsledku svojho ochorenia patria taktiež medzi pacientov so zdravotným 

postihnutím. U niektorých z nich sa postihnutie prejaví v jednej oblasti, často ako zrakové 

postihnutie v dôsledku problémov s očným nervom, telesné postihnutie vyplývajúce 

z problémov s pohybom a odkázanosťou na invalidný vozík, alebo aj kombináciou 

viacerých postihnutí. 

Tabuľka 3. Rozloženie obyvateľstva Českej republiky k 31.12.2012 

 
Obyvatelia Českej republiky Osoby so zdravotným postihnutím 

Vekové 

zloženie 
Všetci Muži Ženy Všetci Muži Ženy 

0-14 1 560 296 800 529 759 767 64 307 41 598 22 710 

15-29 1 881 844 965 010 916 834 65 143 37 473 27 670 

30-44 2 495 730 1 283 105 1 212 625 109 947 55 504 54 443 

45-59 2 075 490 1 041 525 1 033 965 206 891 103 979 102 912 

60-74 1 794 618 823 719 970 899 333 211 175 793 157 418 

75+ 708 147 250 461 457 686 298 174 98 414 199 760 
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Spolu 10 516 125 5 164 349 5 351 776 1 077 673 512 761 564 913 

(zdroj: Český statistický úřad, 2014) 

Zo štatistických údajov vyplýva, že v dnešnej dobe niektorým druhom postihnutia trpí 

približne desatina občanov Českej republiky (Tabuľka 3), z toho cca 13 000 z nich trpí 

roztrúsenou sklerózou. Podiel počtu zdravotne postihnutých žien a mužov je približne 

rovnaký. Z celkového počtu 1 077 673 zdravotne postihnutých občanov v ČR, je 52,42 % 

mužov a 47,58 % žien. 

Česká republika má ukotvených niekoľko dokumentov zaisťujúcich rovnaké práva pre 

všetkých jej občanov. Už v Ústave ČR a jej Listine základních práv a svobod, sa píše: „Ľudia 

sú slobodní a rovní v dôstojnosti i právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, 

neodcudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné [...] Základné práva sa zaručujú všetkým bez 

rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného 

zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo etnickej 

menšine, majetku, rodu alebo postavenia“ (Listina základních práv a svobod, 1993, Hlava I, 

čl. 1-3). Listina venuje pozornosť aj ohrozeným skupinám obyvateľstva, medzi ktorých sa 

OZP zaraďujú: „osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri 

práci a na zvláštne pracovné podmienky [...] majú právo na zvláštnu ochranu v pracovných 

vzťahoch a na pomoc pri príprave k povolaniu“ (Listina základních práv a svobod, 1993, 

Hlava IV, čl. 29).  

Zákaz znevýhodňovania postihnutých sa objavuje aj v tzv. Antidiskriminačnom 

zákone, podľa ktorého „...nepriamou diskrimináciou z dôvodu zdravotného postihnutia sa 

rozumie taktiež odmietnutie alebo opomenutie prijať primerané opatrenia, aby mala osoba 

so zdravotným postihnutím prístup k určitému zamestnaniu, k výkonu pracovnej činnosti 

alebo funkčnému, alebo inému postupu v zamestnaní, aby mohla využiť pracovné 

postavenie, alebo sa zúčastniť iného odborného vzdelávania, alebo aby mohla využiť služby 

určené pre verejnosť, ibaže by takéto opatrenie predstavovalo neprimeranú záťaž“ (Zákon č. 

198/2009, Sb., Hlava I, § 3, čl. 2.).  

 

3.2 Integrácia osôb s roztrúsenou sklerózou 

Život človeka s postihnutím je sprevádzaný veľkým množstvom rôznych faktorov 

a okolností, ktoré výrazne ovplyvnia, ako sa na svoju chorobu a postihnutie z nej 

vyplývajúce bude pozerať, a ako sa s ňou naučí žiť. Determinanty, ktoré majú vplyv na život 
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človeka s postihnutím popísal Novosad (2009, s. 18–19) a môžeme ich rozdeliť na dve 

skupiny, subjektívne a objektívne. 

Medzi subjektívne determinanty zaraďujeme zdravotný stav človeka a obmedzenia, 

ktoré z neho vychádzajú, či už po fyzickej stránke, ale aj jeho emocionálne prejavy, 

správanie, apod. Ďalšími faktormi sú schopnosť postihnutého jedinca zvládať novú 

nepriaznivú životnú situáciu, jeho osobnostné črty a charakterové vlastnosti, motivácia, 

sebahodnotenie. Nemôžeme opomenúť ani veľmi dôležitý faktor, ktorým je úzke sociálne 

prostredie postihnutého - jeho rodina, priatelia, komunita, kolegovia, s ktorými prichádza 

denno-denne  do styku a ovplyvňujú jeho názory, myslenie, pohľad na život a predurčujú 

tiež úspešnosť jeho integrácie do spoločnosti.  

Objektívne determinanty, ktoré vie postihnutý ovplyvniť minimálne vychádzajú 

z pohľadu spoločnosti na postihnutého, pretrvávajúce predsudky a postoje, a celkové 

spoločenské povedomie o zdravotných postihnutiach. To ovplyvňuje aj vzťahy k samotným 

postihnutým, ktorí bývajú stigmatizovaní ako tí, čo nemôžu, nevedia, nedokážu a hlavne sa 

vymykajú normám danej spoločnosti. Takáto stigmatizácia má potom negatívny vplyv aj na 

samotného postihnutého, ktorý sa zosobní s myšlienkou, že sám a bez pomoci okolia nie je 

schopný fungovať. Zásadnú úlohu tu zohráva aj štát a jeho politika sociálna, vzdelávacia, 

ale aj politika zamestnanosti a sociálne služby. Nakoľko ich považujeme za veľmi dôležitý 

faktor ovplyvňujúci kvalitu života a integráciu postihnutých jedincov, budeme im venovať 

väčší priestor v osobitnej podkapitole.  

Tým sa dostávame aj k podstate a cieľu našej diplomovej práce, popísať vplyv 

roztrúsenej sklerózy, ako chronického ochorenia prejavujúceho sa vo forme viacerých 

druhov zdravotného postihnutia, na život pacienta a identifikovať možnosti jeho integrácie 

do spoločnosti. Na začiatok je dôležité zadefinovať niektoré pojmy s tým súvisiace, aby 

nedošlo k terminologickým nepresnostiam. 

Integrácia predstavuje úplne začlenenie a splynutie osoby s postihnutím do 

spoločnosti. Jej predpokladom je určitý stupeň samostatnosti a nezávislosti postihnutého, 

ktorý nevyžaduje špeciálny prístup od okolia. Hendikep súvisiaci s postihnutím sa v tomto 

prípade buď nerozvinul alebo jeho dôsledky bol jedinec schopný natoľko kompenzovať, aby 

mohol plnohodnotne fungovať vo svojom bežnom prostredí, v práci, škole, rodine a aktívne 

sa zúčastňovať na spoločenskom živote. Tento proces zabraňuje vyčleneniu danej minority 

zo spoločnosti.   
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Minorita je zo sociologického hľadiska skupina, ktorá sa z pohľadu možností 

uplatňovania svojich práv nachádza v znevýhodnenej pozícii voči inej, majoritnej skupine. 

Je potrebné odlíšiť ju od pojmu menšina vo všeobecnosti, pretože menšinou môže byť 

akákoľvek skupina ľudí, avšak ich príslušnosť k danej skupine nijako neovplyvňuje ich 

sociálne, ekonomické, politické a iné práva, tak ako je to pri sociologickom chápaní 

(Novosad, 2009, s. 21). Príslušnosť k minorite nie je otázkou slobodnej voľby, je to dôsledok 

životných okolností, prípadne sa do tejto roly môže jedinec narodiť. 

Inklúzia (predtým sociálna integrácia) je „proces rovnoprávneho začleňovania 

špecifických minoritných skupín do vzdelávacieho a pracovného procesu a do života 

spoločnosti“ (Novosad, 2009, s. 20–21, preložila autorka). Za úspešnú sa inklúzia zdravotne 

postihnutých osôb považuje vtedy, keď dosiahnu čo možno najvyššie vzdelanie, získajú 

vhodné zamestnanie, majú možnosť viesť plnohodnotný rodinný a spoločenský život 

(Orgonášová, 2014, s. 6). 

Adaptácia je zo sociologického pohľadu nižším stupňom socializácie jedinca. 

Predstavuje schopnosť jedinca s postihnutím prispôsobiť sa sociálnemu prostrediu a jeho 

podmienkam, a jej úspešnosť závisí na jeho osobnosti, schopnostiach a potrebách. 

Utilita je termín popisujúci sociálnu užitočnosť postihnutého jedinca, ktorého vývoj 

a funkčné schopnosti sú výrazne obmedzené, čím sa stáva nesamostatným a vo viacerých 

oblastiach závislým od iných ľudí. 

Inferiorita označuje najnižší stupeň socializácie. Takíto jedinci sú sociálne 

„nepoužiteľní“, a tým pádom aj vyčlenení zo života v bežnej spoločnosti. Sú úplne 

nesamostatní a vyžadujú plnú ošetrovateľskú starostlivosť.  

To, aký stupeň socializácie dosiahne zdravotne postihnutý jedinec, závisí hlavne od 

neho samotného, spoločnosti, v ktorej žije a podporným programom, ktoré má k dispozícii. 

Ale aj tu platí, že dvaja jedinci s rovnakým postihnutím nemusia dosiahnuť rovnaký stupeň 

socializácie. S tým sa spája aj pojem sociálnej izolácie, ktorou môžu byť ohrození 

znevýhodnení jedinci. Aby sa jej predišlo, je potrebné venovať dostatočnú pozornosť 

potrebám a odlišnostiam danej minority, napomáhať k zlepšeniu komunikácie, chápaniu 

a porozumeniu medzi ňou a majoritnou skupinou.  

Vo všeobecnosti integrácia popisuje spájanie alebo začleňovanie viacerých častí do 

jedného celku. V našom prípade sa jedná o začleňovanie chorej minority (t. j. pacientov 

s RS) do zdravej, tzv. intaktnej populácie. Medzi týmito dvoma stranami dochádza 
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k vzájomnému ovplyvňovaniu, stretom komunikačným, kooperačným a ďalším. Novosad 

v tejto súvislosti popísal dva smery nazerania na integráciu: 

 Adaptačný smer, ktorý chápe integráciu ako spoločný problém minority a majority. 

Mala by byť založená na partnerstve, dobrých vzťahoch medzi zúčastnenými, 

vzájomnom prijatí a porozumení. Integrácia je kvalitatívne vyššia forma 

spoločenského bytia. Takáto koadaptácia predstavuje partnerský vzťah založený na 

obohacovaní. Z dlhodobého hľadiska je účinnejšia ale náročnejšia.  

 Asimilačný smer naopak vyzdvihuje hodnotový systém majoritnej spoločnosti, s 

ktorou sa má minorita stotožniť, prispôsobiť sa jej, pretože je podľa nich jediná 

správna a prijateľná. Minorita sa môže integrovať jedine ak prijme všetky (aj 

nepísané) normy majority. Typické pre túto integráciu sú rýchle legislatívne 

a organizačné opatrenia. (Novosad, 2009, s. 24–25) 

Ako sme už spomínali, život postihnutého jedinca závisí na viacerých faktoroch 

(subjektívnych aj objektívnych), a tým pádom aj jeho ďalšia integrácia do spoločnosti stojí 

na daných determinantoch. Integrácia je nielen proces, ale aj výsledok tohto procesu, 

a akákoľvek zmena v procese následne ovplyvní aj jeho výstup. Preto sa môže stať, že 

napriek úspešnej integrácii dôjde k regresii (obratu smerom naspäť), ktorá má za následok 

dezintegráciu. Dosiahnuť následne reintegráciu (opätovné začlenenie) je veľmi náročné. 

Celý proces integrácie musí prebehnúť ako v oblasti sociálnej, tak aj ekonomickej 

(profesijno-pracovnej), kultúrnej a občianskej. 

 

3.3 Ekonomická integrácia  

 

3.3.1 Zamestnávanie osôb s roztrúsenou sklerózou 

Osoby trpiace akýmkoľvek druhom zdravotného postihnutia sa pri uplatňovaní svojich 

práv a povinností neodlišujú od zdravej skupiny obyvateľstva. Ak im to ich zdravotný stav 

dovoľuje, majú rovnaké potreby, ktoré chcú uspokojovať, chcú sa cítiť užitoční, potrební 

a sebarealizovať sa. Už samotná definícia sebarealizácie hovorí o rozvíjaní a neustálom 

využívaní schopností a nadania, o uplatňovaní jedinečných predispozícií k vykonávaniu 

nejakej činností, práce alebo sociálnej aktivity (Novosad, 2009, s. 45). Sebarealizácia 

v pracovnej oblasti môže byť u niektorých OZP sťažená kvôli ich zmenenému zdravotnému 

stavu, ale pri správnom prístupe a zvolení vhodných podporných metód sa môže naplniť. 
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Práca, ako telesná alebo duševná aktivita vedúca k určitému dopredu určenému cieľu, 

je pre mnohých ľudí nástrojom sebarealizácie a hrá v ich živote dôležitú úlohu. Z hľadiska 

prínosu pre človeka má niekoľko významov: 

 Existenčný a materiálny – vďaka práci vytvárame produkty alebo služby 

nevyhnutné pre život človeka a spoločnosť. Odmena za prácu (väčšinou 

v podobe mzdy alebo platu) umožňuje človeku získavať ďalšie produkty 

slúžiace na uspokojovanie jeho potrieb; 

 Tvorivý a rozvojový – práca je proces, pri ktorom sa rozvíjajú telesné 

a duševné vlohy jedinca, a tvorivým spôsobom sa napĺňajú jeho predstavy 

o svete, výsledkoch a produktoch ľudskej činnosti; 

 Estetický a kultúrny – produkty ľudskej práce v sebe nesú aj určité estetické 

aspekty, ktoré sa môžu preniesť aj do oblasti kultúry; 

 Kooperačný a socializačný – spolupráca s inými ľuďmi nás učí ako s nimi 

komunikovať, rešpektovať sa navzájom, fungovať v rámci sociálnej skupiny 

a tým pádom sa včleňovať aj do spoločnosti; 

 Relaxačný – práca dáva človeku možnosť venovať sa činnostiam, ktoré ho 

napĺňajú, prinášajú potešenie. (Novosad, 2009, s. 45–46).  

Vo všeobecnosti je zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v našej 

spoločnosti často diskutovaným problémom. Na jednej strane OZP hovoria o malom 

množstve pracovných príležitostí a minimálnej podpore zo strany zamestnávateľa, a na 

druhej strane sa zamestnávatelia sťažujú na malý dopyt po pracovných miestach medzi OZP. 

Česká republika odmieta a zakazuje akékoľvek obmedzenia pre ľudí s postihnutím a snaží 

sa ich podporovať. Osobitnú pozornosť im venuje Zákon o zamestnanosti, ktorý píše: „OZP 

sú fyzické osoby, ktoré sú orgánom sociálneho zabezpečenia uznané a) invalidnými v III. 

stupni, b) invalidnými v I. alebo II. stupni, alebo c) zdravotne znevýhodnenými.“ (Zákon č. 

435/2004, časť 3, § 67, ods. 2) 

V prípade pacientov s RS môžeme diskutovať o tom, či je možné ich brať ako osoby 

ťažko postihnuté, alebo osoby zdravotne znevýhodnené. Medzi týmito dvoma označeniami 

je terminologický aj zákonom uznaný rozdiel. Ako osobu zdravotne znevýhodnenú 

označujeme fyzickú osobu, ktorá má aj napriek dlhodobému nepriaznivému zdravotnému 

stavu aj naďalej schopnosť sústavne pracovať alebo vykonávať inú zárobkovú alebo 

pracovnú činnosť, či využívať nadobudnutú kvalifikáciu, ale podstatne obmedzeným 

spôsobom (napr. pacient so stabilizovanou formou RS). Dlhodobo nepriaznivý zdravotný 
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stav zákon uvádza ako „zdravotný stav, ktorý podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať 

dlhšie ako jeden rok a podstatne obmedzuje telesné, zmyslové alebo duševné schopnosti, 

a tým aj schopnosť pracovného uplatnenia“ (Zákon č. 435/2004, § 67, ods. 4, preložila 

autorka).  

V praxi sa väčšinou stretávame s tým, že pacienti s roztrúsenou sklerózou majú 

problémy so zamestnaním sa na trhu práce, a tak sa snažia získať status osoby so zdravotným 

postihnutím, aby im mohla byť poskytnutá sociálna pomoc a prislúchajúca finančná 

kompenzácia. 

Tabuľka 4. Štruktúra uchádzačov o zamestnanie k 30.4.2016 

 Celkový 

počet 
Ženy % Muži % 

Uchádzači 

celkom 
414 960 211 454 50,96 203 506 49,04 

OZP 57 310 29 574 51,60 27 736 48,40 

Plne invalidný 1 0 0,00 1 100,00 

Čiastočne 

znevýhodnený 
34 25 73,53 9 26,47 

Os. zdrav. 

znevýhodnené 
5 574 3 173 56,93 2 401 43,07 

I. stupeň 

invalidity 
34 395 18 203 52,92 16 192 47,08 

II. stupeň 

invalidity 
16 995 8 050 47,37 8 945 52,63 

III. stupeň 

invalidity 
311 123 39,55 188 60,45 

  (zdroj: Integrovaný portál MPSV, 2016) 

 

Vychádzajúc z údajov Ministerstva práce a sociálnych vecí (Tabuľka č. 4) vidíme, 

že záujem OZP o zamestnanie je napriek ich zhoršenému zdraviu veľký. Z celkového počtu 

uchádzačov o zamestnanie (414 960 osôb) je 57 310 OZP, z čoho 51,60 % je žien a 48,40 % 

mužov. Najväčšiu skupinu tvoria uchádzači s indikovaným I. stupňom invalidity (8,28 % zo 

všetkých uchádzačov) a s II. stupňom postihnutia je 4,1 % uchádzačov o zamestnanie. 

Ak pacienti môžu popri ochorení naďalej pracovať a podarí sa im získať zamestnanie, 

tak výška minimálnej mzdy pre zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku 

a pracuje 40 hodín týždenne, predstavuje 9 300 Kč, prípadne 55,10 Kč za hodinu (Předpis č. 
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233/2015 Sb., čl. 1, § 4). Zdravotný stav im väčšinou nedovoľuje pracovať na plný úväzok, 

ale stále je to pre nich značné prilepšenie oproti dávkam sociálnej podpory.  

Okrem toho, že štát háji práva osôb so zdravotným postihnutím, deklaruje im aj 

niekoľko spôsobov pracovného uplatnenia. Na základe Zákona o zamestnanosti majú OZP 

(a s nimi aj pacienti s roztrúsenou sklerózou) možnosť aktívne pôsobiť na trhu práce, či už 

otvorenom alebo chránenom. 

Otvorený trh práce tvoria zamestnávatelia, ktorí majú v pracovnom pomere aspoň 

dvadsaťpäť pracovníkov, a tým pádom majú povinnosť zamestnať OZP v štvorpercentnom 

podiely. Túto povinnosť si však môže zamestnávateľ plniť trojakým spôsobom- prijatím 

OZP do pracovného pomeru, odvodom do štátneho rozpočtu alebo tzv. náhradným plnením 

v podobe odoberania služieb a produktov od zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 50% 

zamestnancov zamestnaných v rámci chránených pracovných miest, prípadne odoberaním 

produktov a služieb od samotných OZP fungujúcich ako OSZČ (osoby samostatne 

zárobkovo činné) (Zákon č. 435/2004, § 81, ods. 1–2). Kožnarová (2015, s. 29) tu však vidí 

viacero problémov. Odvody, ktoré platí zamestnávateľ sa nedostávajú tam kam by bolo 

potrebné, t. j. k OZP bez zamestnania, ale smerujú priamo do štátneho rozpočtu odkiaľ sa 

prerozdeľujú do iných oblastí. Ďalším problémom je fakt, že ani jedno z týchto opatrení 

nerieši celkovú situáciu a nezlepšuje postavenie OZP na trhu práce.  

Druhou možnosťou je zamestnávanie v rámci chráneného pracovného trhu. Štát 

poskytuje zamestnávateľom zdravotne postihnutých osôb finančný príspevok v podobe 

mesačného preplácania 75 % z reálnych nákladov na mzdu alebo plat pre takýchto 

zamestnancov. Nárok na takúto podporu má však iba zamestnávateľ zriaďujúci s písomným 

súhlasom Úradu práce  tzv. chránené pracovné miesto, určené pre OZP. Na jeho vznik 

dostáva zamestnávateľ príspevok a musí byť obsadené po dobu troch rokov. Presné 

podmienky pre vznik a podporu chráneného pracovného miesta popisuje Zákon č. 435/2004 

v § 75–77. Nárok na finančný príspevok vo výške 75 % zo mzdy a platu OZP majú len tí 

zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 50 % osôb so zdravotným postihnutím (Zákon 

č. 435/2004, § 78). Zamestnávatelia teda majú viacero motivačných nástrojov, ale nie vždy 

ich môžu a chcú využiť. 

V súvislosti so zamestnávaním OZP sa stretávame aj so zaujímavým javom, ktorým je 

tzv. „fenomén skrytých OZP“, označujúci stav, kedy zamestnávateľ nevie, že zamestnáva 

OZP, pretože tí nemajú povinnosť mu to nahlasovať, a tým pádom ich ako OZP neeviduje.  

Dôvody pre tento fenomén vidíme hlavne v obavách zdravotne postihnutých osôb, že by 
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kvôli svojmu stavu mohli prísť o zamestnanie, alebo by mali zhoršenú východiskovú pozíciu 

na pracovných pohovoroch. Tento jav vnímame ako určitý spoločenský paradox. Na jednej 

strane je zamestnávateľ, ktorý potenciálneho zamestnanca s postihnutím považuje za 

rizikového, pretože nevie nakoľko mu jeho zdravotný stav môže sťažovať výkon pracovnej 

činnosti. Namiesto toho, aby s ním na túto tému viedol otvorený dialóg, rozhodne sa kvôli 

obavám pracovný pomer ani nezačať. Na druhej strane je zamestnanec, ktorý o svojom 

zdravotnom probléme nepovie, zo strachu pred odmietnutím a sám nakoniec pochybuje, či 

je na dané pracovné miesto vhodným kandidátom. Otázka akéhokoľvek postihnutia je 

v našej spoločnosti stále veľkým tabu. Stretávame sa s názorom, že takíto ľudia nedokážu 

viesť sami plnohodnotný život a potrebujú pomoc v každej oblasti. Zdravá časť spoločnosti 

má potom tendencie k nim takto pristupovať aj v priamej či nepriamej interakcii. Môžu sa 

im vyhýbať, neudržiavajú očný kontakt, alebo naopak v komunikácii používajú infantilné 

výrazy, či jednoduchú reč. V nedostatočnej informovanosti a slabej osvete vidíme veľké 

riziko, ktoré sa netýka len problémov pri zamestnávaní, ale prejavuje sa aj v iných 

oblastiach. 

Legislatívne opatrenia na podporu zamestnávania OZP zo strany štátu sú síce 

nevyhnutným krokom, ale neriešia celý problém. Pri ich výkone je potrebná súčinnosť 

viacerých subjektov, vrátane Úradov práce ČR a ich pracovníkov. Aj tu môžeme veľakrát 

naraziť na neochotu spolupracovať, ktorá však môže veľmi jednoducho vyplývať 

z nadmernej administratívnej záťaže úradníkov a neorientovaní sa v zákonoch.  

Práca, ako nástroj pre získavanie mzdy alebo platu, umožňuje OZP samostatnosť 

a finančnú nezávislosť, pretože sociálne dávky od štátu predstavujú iba zlomok ich reálnych 

nákladov na život. Invalidný dôchodok, na ktorý má podľa Zákona č. 155/1995, Sb. § 38–

41 nárok poistenec, ktorý nedosiahol 65 rokov alebo dôchodkový vek, a stal sa invalidným 

z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu, činí v základnej výmere 2 440 Kč 

mesačne, a je odstupňovaný v závislosti od stupňa invalidity. Pri určovaní stupňa invalidity 

sa vychádza z miery poklesu pracovnej schopnosti zdravotne postihnutého jedinca.  

Pracovná schopnosť je v zákone definovaná ako „schopnosť poistenca vykonávať 

zárobkovú činnosť zodpovedajúcu jeho telesným, zmyslovým a duševným schopnostiam 

s prihliadnutím k dosiahnutému vzdelaniu, skúsenostiam, vedomostiam a predchádzajúcim 

zárobkovým činnostiam“ (Zákon č. 155/1995 Sb., § 39). V tom istom paragrafe 39 čl. 3 tiež 

udáva percentuálne vyjadrenie zníženia pracovnej schopnosti a delí ju na: 
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a) Zníženie pracovnej schopnosti najmenej o 35 %, najviac o 49 % - invalidita I. 

stupňa; 

b) Zníženie pracovnej schopnosti najmenej o 50 %, najviac o 69 % - invalidita II. 

stupňa; 

c) Zníženie pracovnej schopnosti najmenej o 70 % - invalidita III. stupňa.  (Zákon 

č. 155/1995 Sb., § 39, čl. 3) 

Pre zistenie zníženia poklesu pracovnej schopnosti u pacientov s roztrúsenou 

sklerózou sa zhodnocuje stav siedmych funkčných systémov – zrakového, senzitívneho, 

mozočkového, kmeňového, pyramídového, schopnosť chôdze a státia, funkcie sfinkterov – 

a to, aký dopad majú na celkovú výkonnosť človeka. Na takéto určenie sa používa tzv. 

Kurtzkeho škála EDSS (Tabuľka 5). Na základe výsledkov EDSS sa určujú nasledovné 

stupne postihnutia u osôb s roztrúsenou sklerózou: 

a) Minimálne funkčné postihnutie (EDSS 2–3) – pokles pracovnej schopnosti o 10 

% - bez výraznejšej poruchy funkčných systémov s malým neurologickým 

nálezom, pohyblivosť a celková výkonnosť takmer nezasiahnutá, ľahká slabosť 

a spasticita, ľahká monoparéza a problémy pri chôdzi, menšie problémy pri 

vykonávaní denných aktivít;  

b) Ľahké funkčné postihnutie (EDSS 4) – pokles pracovnej schopnosti o 25–35 % -  

prejavuje sa zachovanou pohyblivosťou ale celková výkonnosť je už obmedzená, 

pacient neprejde veľkú vzdialenosť (do cca 500 m), kombinácie viacerých 

príznakov, ktoré sťažujú denné aktivity (paréza dvoch končatín, okohybné 

poruchy); 

c) Stredne ťažké funkčné postihnutie (EDSS 5–6) – pokles pracovnej schopnosti 

o 50 % - stredne ťažké poruchy motoriky, problémy s chôdzou dlhšou ako 300 

m, celkový pokles výkonnosti pri bežných denných aktivitách, sfinkterové 

poruchy; 

d) Ťažké funkčné postihnutie – pokles pracovnej schopnosti o 60 % - výrazne 

obmedzená pohyblivosť a celková výkonnosť pacienta (spasticita oboch 

končatín, parézy, kognitívne a afektívne poruchy), čo sa prejavuje obmedzením 

niektorých denných aktivít; 

e) Obzvlášť ťažké funkčné postihnutie (EDSS viac ako 7) – pokles pracovnej 

schopnosti o 70–80 % - signifikantne sťažuje život postihnutého, jeho denné 

aktivity sú ťažko obmedzené, často je odkázaný na invalidný vozík.  Aj pri 
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ľahkom zaťažení sa ukazuje celkové oslabenie výkonnosti a pohyblivosti, 

problémy s motorikou, časté sú kognitívne a afektívne poruchy. (Předpis č. 

359/2009, kapitola VI, položka 6) 

Určenie stupňa postihnutia nie je pre pacientov jednoduchý proces. Často sa stáva, 

že ich subjektívny pohľad na zdravotný stav nezodpovedá objektívnemu zisteniu od lekára 

a dochádza medzi nimi k rozporom. Pacienti však majú vždy možnosť odvolať sa proti 

rozhodnutiu a žiadať o nové posúdenie zdravotného stavu. 

 

3.3.2 Sociálne podnikanie ako forma zamestnávania pacientov s roztrúsenou sklerózou 

Okrem vyššie zmienených opatrení štátu pre zamestnávanie osôb so zdravotným 

postihnutím, či už na otvorenom alebo chránenom pracovnom trhu, sa v Českej republike 

objavuje aj zaujímavá ekonomická aktivita, sociálne podnikanie, ktorého aktívnymi 

účastníkmi sú práve zdravotne postihnutí. Môžeme ho definovať ako spoločensky prospešné 

podnikateľské aktivity, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti pre zdravotne, kultúrne alebo 

sociálne znevýhodnené osoby. Zisk z týchto aktivít je použitý pre ďalšiu činnosť sociálnych 

podnikov (České sociální podnikání, 2016). Cieľom sociálneho podnikania je vytvoriť 

pracovné miesta pre OZP.  

Sociálne podnikanie je konštrukt, ktorý vďaka svojmu primárnemu zameraniu nie na 

zisk, ale na sociálnu oblasť, nespadá pod oblasť klasickej ekonomiky. Niektorí autori ho 

zaraďujú pod tretí sektor, iní pod občiansky sektor alebo sociálnu ekonomiku. Z nášho 

pohľadu je najvhodnejšie zaradenie do oblasti sociálnej ekonomiky, ktorá sa podľa 

Lubelcovej (2012, s. 89) „formuje na rozhraní medzi verejným a súkromným, ziskovým 

a neziskovým, formálnym a neformálnym spoločenským priestorom“. V literatúre môžeme 

nájsť určité podobnosti medzi trhovým a sociálnym podnikaním v rozpoznávaní 

ekonomických príležitostí, ale pôvod a dôvod pre ich vznik je rôzny. Ako píše Henry (2015, 

s. 142) dôvodom pre vznik sociálneho podniku je vytvorenie určitej sociálnej hodnoty alebo 

výhody potrebnej pre riešenie lokálneho problému, na rozdiel od osobného obohacovania 

sa, ktoré je cieľom štandardného podnikania. 

Sociálny podnik ako subjekt sociálneho podnikania stojí na troch pilieroch: 

a) Sociálnom prospechu - min. 40 % zamestnancov pochádza z cieľových skupín, 

ktorými sú osoby sociálne vylúčené alebo ohrozené sociálnym vylúčením (napr. 

OZP), čím pomáha k ich sociálnej integrácii; 
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b) Ekonomickom prospechu - zisky podniku sa prednostne využívajú na jeho ďalšie 

fungovanie, rozvoj a napĺňanie verejnoprospešných cieľov; 

c) Environmentálnom a miestnom prospechu - spravidla sa orientuje lokálne alebo 

regionálne, čím uspokojuje miestne potreby, využíva miestne zdroje 

a partnerstvá, a prispieva k miestnemu rozvoju (Komora sociálních podniků, 

2014). 

Pre aktivity sociálnych podnikov je všeobecným spoločným menovateľom ich 

sociálna hodnota a poslanie, avšak v európskych krajinách sa vyskytujú hlavne v podobe 

sociálnych podnikov pracovnej integrácie, tzv. Work Integration Social Enterprises- WISE. 

Ich hlavným cieľom je pracovná a sociálna integrácia znevýhodnených skupín, medzi 

ktorých patria osoby málo kvalifikované, hendikepované, alebo inak znevýhodnené. Majú 

tri základné ciele - sociálny (v prospech komunity), ekonomický a sociálno-politický 

(Defourny, Gregoire, Davister, 2004). 

Sociálny podnik uplatňuje demokratické princípy umožňujúce všetkým 

zamestnancom sa v čo možno najväčšej miere zapojiť do rozhodovania a činnosti podniku, 

majú možnosť slobodne vyjadrovať svoje názory a postrehy. Akákoľvek forma 

diskriminácie je tu zakázaná, sociálny podnik rešpektuje právo na rovnaké zachádzanie, 

zjednocuje pracovné podmienky a práva a povinnosti zamestnancov.  

Existencia takýchto podnikov sa môže javiť ako utópia, ale našťastie na českom 

pracovnom trhu pôsobí niekoľko takýchto subjektov. K rozvoju sociálneho podnikania v ČR 

prispieva štátna nezisková organizácia TESSEA ČR, z. s., spájajúca a zastrešujúca všetky 

sociálne podniky. Táto organizácia vznikla v roku 2009 v rámci projektu Tematická síť pro 

rozvoj sociální ekonomiky, a jej cieľom bolo dostať otázku sociálnej ekonomiky 

a sociálneho povedomia na verejnosť (Tematická síť pro sociální ekonomiku, 2016). 

V dnešnej dobe poskytuje poradenskú a konzultačnú podporu svojim členom, venuje sa 

vzdelávacím aktivitám, rozvíja medzinárodnú spoluprácu, propaguje svoje služby na 

lokálnej aj celoštátnej úrovni. Na jej činnosť nadväzuje neštátna nezisková organizácia P3- 

People, Planet, Profit o.p.s., podporujúca sociálne podnikanie v ČR. Medzi jej hlavné 

činnosti patrí koordinácia TESSEI, prevádzka webovej stránky www.ceske-socialni-

podnikani.cz, ktorá je najväčším zdrojom informácií o sociálnom podnikaní v ČR a zároveň 

spravuje obsiahlu databázu týchto sociálnych podnikov a firiem. Táto databáza v súčasnosti 

obsahuje 157 sociálnych podnikov a firiem.  

http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/
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V oblasti sociálneho podnikania však vidíme jeden veľký nedostatok v podobe 

neprítomnosti zákona vymedzujúceho postavenie a fungovanie sociálnych podnikov. Ich 

stanovy sú formulované iba v základných dokumentoch, aj to z dôvodu získavania grantov 

z fondov z Európskej únie. Vlastné finančné zdroje, granty a hlavne príspevky od štátu 

vyplývajúce zo Zákona o zamestnanosti sú hlavnými zdrojmi financovania, preto by bolo 

vhodné uzákoniť ich činnosť, čo by im zároveň pomohlo k vyššej konkurencieschopnosti 

a zlepšeniu integrácie marginalizovaných skupín.  

 

3.3.3. Pracovná rehabilitácia 

Rehabilitáciou sa všeobecne rozumie cielené spájanie prostriedkov z viacerých 

odborov, na odstránenie alebo zníženie progresu ochorenia alebo úrazu, a možnosti 

zmierňovania ich dopadov na človeka, jeho rodinu a spoločnosť. Je to „proces 

systematického, prepojeného a koordinovaného plánovania a riadenia zdravotníckych, 

sociálnych, pracovných, výchovno-vzdelávacích, technologických, kultúrnych, 

neformálnych a ďalších nástrojov k návratu ku zdraviu alebo k dôstojnému aktívnemu 

životu“ (Národný plán, 2015, s. 50).  

Štát v rámci aktívnej politiky zamestnanosti poskytuje svojim znevýhodneným 

občanom niekoľko nástrojov, ktoré im umožňujú v čo možno maximálnej miere sa aktívne 

zapájať sa do pracovného prostredia. Všetky aktivity tohto charakteru patria pod správu 

Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR v spolupráci s pobočkami Úradu práce ČR 

a ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na ich chode.  

Okrem vyššie spomínaných nástrojov v rámci chráneného a otvoreného trhu práce, 

majú OZP možnosť využiť aj tzv. pracovnú rehabilitáciu. Zákon o zamestnanosti ju definuje 

ako „súvislú činnosť osoby so zdravotným postihnutím zameranú na získanie a udržanie 

vhodného zamestnania“ (Zákon č. 435/2004, Sb., § 69, ods. 2). Osobám so zdravotným 

postihnutím poskytuje hlavne poradenskú činnosť súvisiacu s voľbou povolania 

a zamestnania, prípadne inej zárobkovej činnosti. Môže sa realizovať vo forme teoretickej 

alebo praktickej prípravy pre zamestnanie, alebo inú zárobkovú činnosť, poskytuje pomoc 

pri sprostredkovaní, udržiavaní a zmene zamestnania, či povolania, a sústreďuje sa aj na 

vytváranie vhodných podmienok pre výkon zamestnania alebo inej zárobkovej činnosti 

(Zákon č. 435/2004, Sb., § 69, ods. 3). Zabezpečujú ju krajské pobočky Úradu práce, ktoré 

ju aj finančne hradia. Okrem OZP je pracovná rehabilitácia určená aj osobám, ktoré sú 

dočasne práceneschopné, alebo osobám, ktoré prestali byť invalidné.  
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Pracovnej rehabilitácii obvykle predchádza liečebná rehabilitácia, ktorá slúži na 

zlepšenie fyzickej kondície človeka so zdravotným postihnutím, čo mu zároveň umožní vo 

väčšej miere potom rozvíjať aj ostatné stránky jeho osobnosti (vedomosti, schopnosti, 

nadanie, talent) a sebarealizovať sa v pracovnej oblasti. Je dôležité, aby celý proces 

rehabilitácie prebiehal ucelene a všetky jeho zložky (liečebná, sociálna, pedagogická, 

pracovná) na seba nadväzovali. V takom prípade sa dosahujú lepšie výsledky, a tým pádom 

je osoba so zdravotným postihnutím viac sebestačná, menej závislá na spoločnosti a dokáže 

sa bez väčších problémov integrovať do spoločnosti. 

Za účelom pracovnej rehabilitácie sú vykonávané viaceré aktivity teoretického aj 

praktického charakteru, ktoré taktiež deklaruje Zákon o zamestnanosti.  

 

3.3.3.1 Príprava na budúce povolanie 

Zákon chápe sústavnú prípravu na budúce povolanie ako čas, ktorý jedinec strávi 

v rámci denného štúdia na strednej škole, vyššej odbornej škole alebo na konzervatóriu, 

a taktiež dobu prezenčného štúdia na vysokej škole (Zákon č. 435/2004, Sb., § 5d). 

Roztrúsená skleróza postihuje osoby aj v mladšom veku, avšak subjektom našej diplomovej 

práce sú už dospelí pacienti. Preto sa z hľadiska prípravy na budúce povolanie budeme 

zaoberať len študentmi vysokých škôl. Tým, že RS vstupuje do života mladých ľudí aj v čase 

vysokoškolského štúdia, je dobré, že zákon na nich myslí a poskytuje im v nepriaznivej 

situácii pomoc. Stáva sa, že mladý schopný človek, plný života a bez výraznejších 

zdravotných problémov zaháji štúdium na vysokej škole, a v dôsledku stresu, zmeneného 

životného štýlu, stravy a ďalších vonkajších faktorov sa u neho objavia príznaky roztrúsenej 

sklerózy. Nielenže je to pre neho veľká rana po psychickej stránke, môže tým utrpieť aj jeho 

ďalšie štúdium, v ktorom nevie pokračovať a rozhodne sa ho prerušiť, prípadne ukončiť. 

Nájsť si potom vhodnú prácu pre neho môže byť s nedokončeným vzdelaním o to 

náročnejšie, ale vďaka nástrojom politiky zamestnanosti sú jeho šance vyššie.  

 

3.3.3.2 Príprava k práci  

Je cielená činnosť smerujúca k zapracovaniu osoby so zdravotným postihnutím na 

vhodné pracovné miesto a k získaniu vedomostí, schopností a návykov potrebných pre 

výkon zvoleného zamestnania alebo inej zárobkovej činnosti (Zákon č. 435/2004, Sb., § 72, 

ods. 1). Príprava k práci môže byť vedená vo forme teoretickej aj praktickej, nemôže však 

presiahnuť obdobie dlhšie ako 24 mesiacov. Táto doba sa nám zdá primeraná, nakoľko 
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predstavuje dostatočne dlhý čas pre osvojenie si nevyhnutných predpokladov k práci. 

Obvykle prebieha buď na pracovisku zamestnávateľa, v špecializovaných vzdelávacích 

zariadeniach štátu alebo na chránenom pracovnom mieste zriadenom fyzickou alebo 

právnickou osobou. 

 

3.3.3.3 Špecializované rekvalifikačné kurzy 

Pokiaľ si OZP nevie napriek svojmu vzdelaniu, schopnostiam a predchádzajúcim 

pracovným skúsenostiam stále nájsť prácu, má možnosť navštevovať špeciálne 

rekvalifikačné kurzy. Tie slúžia na získanie novej kvalifikácie, a zvýšenie, rozšírenie alebo 

prehĺbenie doterajšej kvalifikácie vrátane jej udržiavania alebo obnovovania (Zákon č. 

435/2004, Sb., § 108). Vykonáva sa rovnakým spôsobom ako rekvalifikácia pre bežných 

občanov, a líši sa jedine úpravou podmienok vyhovujúcim OZP (napr. bezbariérovým 

prístupom, využitím špeciálnych pomôcok,  apod.). Výsledkom rekvalifikačných kurzov je 

nová pracovná kvalifikácia, t. j. sústava schopností (vedomostí, zručností, návykov, 

skúseností) potrebných k získaniu oficiálne potvrdenej pracovnej spôsobilosti k výkonu 

určitej činnosti (Palán, 2002, s. 130). Rekvalifikáciu si môže záujemca o zamestnanie 

zabezpečiť sám, alebo v súčinnosti s krajskou pobočkou Úradu práce, ktorý mu ju tiež hradí. 

Z dostupných štatistických údajov MPSV ČR vyplýva, že záujem o rekvalifikáciu je u OZP 

veľký. Podľa posledných informácií z roku 2011 sa ich na rekvalifikačnom kurze 

zúčastňovalo 4 309, z celkového poštu 50 061 účastníkov. Úspešne bolo ukončených 3 664 

kurzov (Integrovaný portál MPSV, 2011).   

Osoby so zdravotným postihnutím, vrátane pacientov s RS, vyhľadávajú možnosť 

zúčastňovať sa rekvalifikačných kurzov najmä v prípadoch, keď sú dlhšiu dobu bez práce, 

ale napriek tomu chcú naďalej rozvíjať svoje kvalifikačné predpoklady. Je však veľmi 

dôležité, aby kurzy boli prispôsobené nielen ich zdravotným potrebám, ale aj potrebám trhu 

práce, aby nedochádzalo k situácii, že záujemca o prácu z radov OZP bude prekvalifikovaný 

na voľnú pracovnú pozíciu, a tým pádom nepoužiteľný pre trh práce. 

 

3.3.3.4 Ergodiagnostika  

Ergodiagnostika je jedna z foriem pracovnej rehabilitácie a označuje podrobné 

vyšetrenie a posúdenie pracovných možností a schopností pacienta s postihnutím. Pozitívny 

význam ergodiagnostiky spočíva v tom, že ukazuje čo pacient môže a je schopný robiť aj pri 

postihnutí.  
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Cieľom ergodiagnostiky je zhodnotiť schopnosti pacienta potrebné k vykonávaniu 

pracovných činností, úloh, povinností, taktiež zhodnotiť fyzické nároky kladené na prácu 

a námahu, ktorú pacient musí pri nej vynaložiť, identifikovať prípadné trvalé obmedzenia 

a poruchy zabraňujúce zapojeniu do pracovného procesu a zhodnotiť celkové výstupy 

predpracovnej rehabilitácie (Křivošíková, 2011, s. 248). Hodnotenie pracovnej činnosti sa 

zameriava hlavne na oblasť pracovných záujmov, schopností (pomocou výkonových 

psychologických testov), motorických zručností a modelových činností (používajú sa pri 

nich pomôcky podobné tým, aké používa pacient v bežnej pracovnej činnosti). 

Ergodiagnostika je zabezpečovaná multidisciplinárne a podieľa sa na nej viacero 

odborníkov - rehabilitačný lekár, ergoterapeut, fyzioterapeut, psychológ, klinický 

psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg (Habáň, 2014). Po tom ako je pacient dôkladne 

vyšetrený všetkými odborníkmi, je možné určiť, či sa môže vrátiť do svojho pôvodného 

zamestnania bez obmedzení, s úpravou pracovného programu, s úpravou pracovného 

prostredia, alebo je nevyhnutná jeho rekvalifikácia na inú prácu, prípadne môže pracovať 

len obmedzene a s finančnou pomocou invalidného dôchodku (podľa stupňa invalidity). 

Ekonomické opatrenia zo strany štátu, ktoré by boli špeciálne šité na mieru osobám 

s roztrúsenou sklerózou síce zatiaľ ešte neexistujú, ale celá skupina osôb so zdravotným 

postihnutím, medzi ktorých sklerotici patria, má svoje osobitné postavenie v štátnej politike  

a jej nástrojoch. Zamestnávanie OZP a možnosti ich ekonomickej podpory sú legislatívne 

ukotvené a zamestnávatelia sú povinní dodržiavať ich. Avšak ako budúci personalisti, by 

sme na tomto mieste chceli vysloviť ešte niekoľko postrehov k zamestnávaniu osôb trpiacich 

roztrúsenou sklerózou a prístupe k nim. 

Hlavný problém vidíme v nedostatočnej informovanosti o chorobe všeobecne, z čoho 

potom vyplývajú mnohé nedorozumenia. Je mimoriadne potrebné podporovať osvetovú 

činnosť, aby aj bežní občania pochopili, že roztrúsená skleróza neznamená koniec života, 

človek s ňou dokáže plnohodnotne fungovať a stále aktívne pracovať. Samozrejme, niektoré 

ťažké formy RS to žiaľ pacientom nedovoľujú, ale nemali by sme nikoho z nich automaticky 

oberať o právo na prácu a odmenu za prácu, ktoré im ako ľuďom prináležia. 

Zistenie, že človek trpí roztrúsenou sklerózou zvláda každý ináč, a každému trvá rôzne 

dlhú dobu, kým sa s ochorením vyrovná a prispôsobí sa mu. Niektorí postihnutí odchádzajú 

z práce sami, lebo to nezvládnu (fyzicky aj psychicky), iní ukončia zamestnanie 

nedobrovoľne. Mnoho pacientov sa sťažuje, že po oznámení diagnózy boli v krátkej dobe 

označení za nadbytočných a následne boli prepustení. Iní zase svoje ochorenie zatajujú, čím 
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sa vystavujú väčšiemu stresu a následne u nich môže dôjsť ešte k zhoršeniu zdravotného 

stavu. Myslíme si však, že takýmto patovým situáciám by bolo možné aspoň čiastočne 

predísť. 

V prvom rade je nevyhnutný otvorený dialóg medzi zamestnancom s roztrúsenou 

sklerózou a jeho zamestnávateľom o chorobe. Veľa zamestnancov sa bráni a tento krok 

považujú skôr za kontraproduktívny, ale otvorenosť a úprimnosť im môže pomôcť. Ak 

zamestnávateľ vie, akými problémami trpí jeho pracovník, môže mu pomôcť a vyjsť 

v ústrety. Na základe informácií o aktuálnych možnostiach a schopnostiach mu vie 

prispôsobiť pracovnú činnosť, v prípade fyzicky náročnej práce sa môžu dohodnúť na 

preložení alebo prispôsobení pracovných podmienok. U pacientov odkázaných na invalidný 

vozík je zásadná otázka bezbariérovosti pracovného prostredia (výťah, zdvižná rampa, 

upravené sociálne zariadenia, a pod.). Zamestnanci často nie sú schopní pokračovať 

v predchádzajúcom pracovnom tempe a prechádzajú na skrátený úväzok, alebo im dnešná 

moderná doba, ktorej vládnu technológie a internet, umožňuje pracovať aj z domova, čo 

veľa ľudí považuje za veľký pracovný benefit. Zamestnávateľ má tiež väčšie pochopenie pre 

časté výpadky a absencie z dôvodu návštevy lekára, keď vie, že sú objektívne a nevyhnutné 

pre zlepšenie zdravotného stavu zamestnanca. 

Na tomto mieste sa taktiež vynára sa otázka, či o chorobe informovať aj 

spolupracovníkov. Toto rozhodnutie je individuálne a vo veľkej miere ovplyvnené 

konkrétnym pracovným kolektívom a klímou na pracovisku. Túto možnosť je dobré zvážiť, 

pretože spolupracovníci vedia byť viac zhovievaví a nápomocní, ak vedia prečo niekto 

poľavuje v práci alebo často chýba. Pomoc, podpora, empatia a netabuizovanie témy je to, 

čo môže byť v konečnom dôsledku rozhodujúce pri otázke, či pacient s RS ostane 

zamestnaní aj naďalej, či nebude mať obavy hľadať si zamestnanie s takýmto hendikepom, 

a či bude schopní prekonať nielen fyzické ale aj psychické bariéry. 

 

3.4 Kultúrna a spoločenská integrácia 

Život dospelého človeka je obvykle naplnený hlavne prácou a aktivitami, ktoré mu 

vypĺňajú čas strávený mimo práce – voľný čas. Každý má svoje záľuby a koníčky, niekto 

preferuje športové aktivity, niekto sa venuje moderným technológiám, iní zase 

uprednostňujú domáce práce, záhradkárčenie, či umelecké a tvorivé aktivity. Ináč to nie je 

ani u dospelých, ktorým do života vstúpila diagnóza roztrúsenej sklerózy a ovplyvnila im 

nielen súkromný a rodinný život, zasiahla do pracovnej oblasti, ale zmenila aj ich vnímanie 
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voľného času a možnosti ako ho využívať. Nasadenie liečby, rehabilitácia, fyzioterapia, to 

všetko môže pomôcť ich telu. Je však dôležité, aby im choroba nezabránila venovať sa aj 

aktivitám, ktoré obohacujú ich duševný život. 

Umenie a kultúra ponúkajú v dnešnej dobe nespočetné množstvo príležitostí na 

trávenie voľného času, či už sú to návštevy kultúrnych inštitúcií - múzeí, galérií, knižníc, 

divadiel, alebo účasť na koncertoch, či iných kultúrnych aktivitách. Všetci občania majú 

neodcudziteľné kultúrne práva, ktoré im zabezpečujú prístup ku kultúrnemu dedičstvu, účasť 

na kultúrnom živote, ale taktiež poskytujú možnosti pre rozvíjanie vlastného talentu 

a nadania v tvorivej, umeleckej a intelektuálnej činnosti. Je dôležité, aby aj ľudia so 

zdravotným postihnutím na tieto možnosti nezabúdali a aktívne ich využívali. 

V dôsledku roztrúsenej sklerózy a zdravotných obmedzení z nej vyplývajúcich, sa 

pacienti stretávajú s bariérami v prístupe ku kultúrnemu dedičstvu. Typickým príkladom sú 

múzeá, ktoré sídlia v starých nezrenovovaných budovách, bez výťahov, s úzkymi 

vchodovými dverami, cez ktoré neprejde invalidný vozík, a všeobecne bez existujúceho 

bezbariérového prístupu. To sa samozrejme netýka len múzeí. Pacienti so zdravotným 

postihnutím narážajú na takéto obmedzenia aj v štátnych inštitúciách, školách, úradoch, 

verejných priestranstvách. Podľa vyhlášky o bezbariérovom užívaní stavieb majú všetky 

pozemné komunikácie, verejné priestranstvá a občianske vybavenia určené pre verejnosť, 

umožňovať samostatný, plynulý, bezpečný pohyb osobám so zdravotným postihnutím a 

bezbariérový prístup do týchto stavieb (Předpis s. 398/2009 Sb., § 4–5).  

Aké ďalšie opatrenia sú ešte zo strany kultúrnych inštitúcií a organizátorov kultúrnych 

podujatí potrebné, tak aby vyhoveli požiadavkám pre osoby trpiace zrakovým, sluchovým 

alebo pohybovým handicapom? V rámci bariér v exteriéri je potrebné vyhradiť prechody pre 

chodcov na ceste k budove inštitúcie a špeciálne parkovacie miesta pre OZP v bezpečnej 

blízkosti vchodu do budovy. Hlavný vchod by mal byť zreteľne označení, vstupné dvere 

dostatočne široké aj pre osobu užívajúcu invalidný vozík, a z vozíka by mal byť bez 

problémov schopní dočiahnuť na kľučky, zvončeky a iné signalizačné zariadenia. 

Nevyhnutné sú tiež výťahy alebo rampy a ich užívanie v dostupnej výške, výhodou sú dvere 

s automatickým otváraním. Pohyb v interiéri by mal byť bez prekážok, dôležité je 

prispôsobiť aj sociálne zariadenia. Množstvo opatrení, ktorými sa dá zjednodušiť pohyb 

a užívanie verejných budov, je veľké a každá inštitúcia by ich mala zabudovať do svojej 

štruktúry. 
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Kultúrne inštitúcie dnes ponúkajú pre osoby s handicapom rôzne formy 

voľnočasových aktivít. Ministerstvo kultúry ČR má vlastné Metodické centrum múzejnej 

pedagogiky, ktoré sprostredkuje zbierky kultúrneho dedičstva zdravotne postihnutým 

a znevýhodneným skupinám občanov vzhľadom na ich potreby a možné obmedzenia. Toto 

centrum zabezpečuje rôznorodé vzdelávacie a výchovné aktivity, podporuje rozvoj 

kreativity návštevníkov múzeí prostredníctvom workshopov a tvorivých dielní, tematicky sa 

im prispôsobuje  (Ministerstvo kultury ČR, 2016). Múzeá sa snažia byť pre OZP čo najviac 

prístupné aj z finančného hľadiska a ponúkajú im výrazne zľavnené alebo bezplatné vstupné. 

To považujeme za veľký benefit, nakoľko postihnutí človek často žijúci iba z finančných 

príspevkov od štátu si rozmyslí, či peniaze minie na kultúru.  

Ďalšou alternatívou spojenia sklerotikov a kultúry je možnosť ich zamestnania 

v niektorej z kultúrnych inštitúcií. Často môžeme OZP vidieť v knižniciach, ako dozor na 

výstavách, prípadne je možné využiť ich pri tvorbe aktivít pre ľudí s podobným postihnutím.  

Netreba zabúdať ani na umelecké nadanie a tvorivý potenciál. Medzi zdravotne 

postihnutými ľuďmi existuje mnoho úspešných umelcov (hudobníkov, výtvarníkov, 

spisovateľov, atď.). Pre pacientov s RS s umeleckými sklonmi je napríklad určený projekt 

Cesta za duhou, v rámci ktorého majú možnosť prezentovať svoje diela, prostredníctvom 

ktorých ukazujú svoj pohľad na život, chorobu, okolitý svet (Cesta za duhou, 2001–2015). 

Výstava ich umeleckých diel (malieb, fotografií, keramiky, šperkov, apod.) sa začala v roku 

2001 v sociálne pastoračnom stredisku Communio, v rámci série kurzov výtvarného umenia 

pre autorov s rôznym druhom postihnutia. Vedúca lektorka týchto kurzov trpela roztrúsenou 

sklerózou a jej výstava niesla pomenovanie „Cesta za duhou“. V roku 2003 prebral záštitu 

nad podujatím Nadační fond IMPULS, spolu s Unii Roska a spoločnosťou Serono, CEROS 

o. p. s., v priebehu ďalších rokov sa k nim pridalo aj Sdružení mladých sklerotiků. Súčasťou 

podujatia je verejné zbierka na projekt Ceros, ktorá má zabezpečiť získanie prostriedkov pre 

vytvorenie celoštátnej siete rehabilitačných zariadení pre sklerotikov.  

 

3.4.1 Organizácie a združenia pre pacientov s roztrúsenou sklerózou 

Ľudia, ktorých spájajú rovnaké názory, koníčky, vzdelanie, povolanie, vierovyznanie, 

športové aktivity, a vôbec, čokoľvek spoločné, majú tendencie združovať sa do skupín, kde 

sa môžu prejavovať. Potreba žitia v určitej sociálnej skupine je pre ľudí prirodzená a stará 

odnepamäti. Inak to nie je ani u pacientov s roztrúsenou sklerózou, ktorých spájajúcim 

článkom je práve prítomnosť RS, či už priamo v ich živote, alebo u blízkej osoby.  
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Prvou organizáciou združujúcou pacientov s RS je americká National Multiple 

Sclerosis Society (NMSS), založená v roku 1946. Poslaním združenia je, aby ľudia 

ovplyvnení roztrúsenou sklerózou, mohli žiť najlepšie ako vedia (National Multiple 

Sclerosis Society, 2016). V rámci Európy bola o niekoľko rokov neskôr sformovaná 

Multiple Sclerosis International Federation (MISF), ktorá je v súčasnosti jediným 

celosvetovo pôsobiacim združením spájajúcim štyridsaťsedem organizácií pre pacientov 

s RS, z toho tridsaťtri je úplných členov a štrnásť je pridružených. Okrem toho majú podporu 

troch organizácií a spojenie s mnohými ďalšími (MISF, 2016). Za Českú republiku je 

zapojenou organizáciou Unie Roska- Česká MS společnost, za Slovensko Slovenský Zväz 

Sclerosis Multiplex.  

Spoločenstiev, združení a organizácií, ktoré priamo, či nepriamo podporujú pacientov 

s roztrúsenou sklerózou je nespočetne veľa a pôsobia na všetkých kontinentoch. Ich činnosť, 

aktivity a ciele sa zameriavajú hlavne na dosiahnutie kvalitného života bez akýchkoľvek 

obmedzení a diskriminácie, poukazujú na rôzne problémy, s ktorými sa pacienti stretávajú, 

majú bohatú publikačnú a osvetovú činnosť, organizujú rôzne výchovno-vzdelávacie 

podujatia, konferencie, voľnočasové aktivity, apod. Rozsah našej diplomovej práce nám 

neumožňuje v celej šírke sa im venovať, preto priblížime činnosť iba niekoľkých organizácií 

pôsobiacich v Českej republike, nakoľko aj náš empirický výskum bol vykonaný na vzorke 

českých pacientov. 

 

3.4.1.1 Unie Roska – Česká multiple sclerosis společnost 

Unie Roska je nezávislý spolok pomáhajúci pacientom s RS. História založenia spolku 

siaha až do druhej polovice 20. storočia, kedy silneli spoločenské snahy o odtabuizovanie 

témy RS a vzrastal počet pacientov s týmto ochorením (Lenský, 2016). Tí vyhľadávali 

kúpeľnú liečbu nielen zo zdravotných dôvodov, ale aj aby „uľavili“ svojej duši, zistili 

o svojom ochorení čo najviac, stretávali sa s pacientmi s podobným osudom, organizovali 

besedy, a tak po vzore západných krajín, silnela túžba po vlastnom združení. Z týchto aktivít 

vzišla v roku 1972 iniciatíva smerovaná na Český svaz zdravotně postižených (ČSZP), ale 

žiaľ v dobe hlbokého socializmu, ktorý neprial spolkom s charitatívnym nádychom, sa im 

nepodarilo presadiť požiadavky pre založenie spolku. V roku 1973 vďaka autorskému 

kolektívu z radov doktorov vzišla prvá informatívna brožúra „Roztroušená skleróza“. 

V druhej polovici 80. rokov sa začali zakladať pacientske spolky (Rosky) v rámci ČSZP. 

Samotná Unie Roska vznikla v nadväznosti na ne v roku 1992, od 1995 je členom MSIF, 
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patrí tiež do európskej European Multiple Sclerosis Platform (EMSP). Hlavným poslaním 

združenia je podpora pacientov s RS na takej úrovni, aby mohli žiť kvalitný, dôstojný 

a plnohodnotný život (Unie Roska, 2016). 

Unie Roska pôsobí v rámci celej Českej republiky, hlavné sídlo má v Prahe, 

tridsaťsedem ďalších pobočiek v rôznych mestách, tak aby mohla byť dostupná čo 

najväčšiemu počtu pacientov. Činnosť združenia je rôznorodá. Po odbornej stránke 

spolupracuje so špecialistami na ochorenie, organizuje prednášky, semináre, konferencie, 

poskytuje informácie pacientom aj širokej verejnosti. Má bohatú vydavateľskú a publikačnú 

činnosť, štyrikrát ročné vydáva časopis Roska (vychádza už iba elektronicky), rôzne knižné 

publikácie, edukačné brožúry, audio a video programy. Okrem toho organizuje aj 

rehabilitačné a rekondičné pobyty, cvičenia, kurzy hipoterapie, arteterapie, športové akcie, 

a mnoho ďalších.  

 

3.4.1.2 SMS – Sdružení mladých sklerotiků 

Občianske združenie SMS bolo založené v roku 2007 a zameriava sa hlavne na novo 

diagnostikovaných pacientov, aby im pomohli zorientovať sa v novej životnej situácii, 

poskytli im čo možno najviac overených odborných informácií o chorobe, možnostiach 

liečby, ale tiež im umožnili aktívne sa zúčastňovať rôznych kultúrnych, spoločenských  a 

iných akcií.  

Občianske združenie SMS sa výrazne angažuje aj v osvetovej a publikačnej činnosti. 

Vydáva časopis SYNAPSE Magazín, v ktorom publikuje odborné články súvisiace 

s ochorením RS, rozhovory s lekármi ale aj pacientmi. Prináša tiež informácie o aktivitách 

združenia SMS a ponúka zaujímavosti a rady pre bežný život pacientov - odbornú poradňu, 

zdravé recepty, praktické cvičenia, a mnohé ďalšie.  V spolupráci s farmaceutickou 

spoločnosťou Novartis vydali v roku 2012 publikáciu Tucet klíčů, brožúru určenú pre novo 

diagnostikovaných pacientov. Je výnimočná tým, že ju spísali samotní pacienti trpiaci týmto 

ochorením, takže autenticky zachytáva reálne životné situácie súvisiace s RS. 

 

3.4.1.3 Nadační fond IMPULS 

Ako nezisková organizácia bol zriadený v roku 2000 a jeho cieľom je podporovať 

vedecko-výskumné projekty a terapiu roztrúsenej sklerózy. Pacientom pomáha aj 

v psychoterapeutických a fyzioterapeutických aktivitách, nákupoch rehabilitačných 
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a liečebných pomôcok, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia (Nadační 

fond IMPULS, 2005–2016). Fond je financovaný z darov, benefičných akcií 

a dobrovoľných príspevkov. Okrem množstva akcií v rámci osvetovej, spoločenskej 

a publikačnej činnosti, je jeho najvýznamnejším projektom vytvorenie registra pacientov 

s roztrúsenou sklerózou (ReMuS), ktorý je unikátom v celej Európe, keďže je hradený 

výhradne z vlastných zdrojov nadačného fondu. ReMuS slúži hlavne na získavanie dát od 

platcov zdravotného poistenia a ostatných zainteresovaných inštitúcií, čo pomáha k zisteniu 

nákladov na liečbu, ich optimalizácii a zaisteniu čo možno najlepšej a najefektívnejšej 

liečby. Prvý zber údajov začal v lete 2013, a k decembru 2015 je v evidencii 7 786 pacientov 

v rámci trinástich MS centier.  

 

3.4.1.4 MS centrá 

MS (multiple sclerosis) centrá sú špecializované zariadenia určené na diagnostiku 

a liečbu demyelinizačných ochorení CNS. V Českej republike ich existuje pätnásť 

v jedenástich mestách (Brno, České Budejovice, Jihlava, Hradec Králové, Olomouc, 

Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Teplice, Zlín) a zriaďujú sa ako špecializované pracoviská 

v rámci zdravotníckych zariadení, prevažne fakultných nemocníc (Nadační fond IMPULS, 

2005–2016). Vedúcim centrom je MS centrum pri Neurologickej klinike 1. LF UK 

a Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe, pod vedením prof. MUDr. Evy Havrdovej, CSc. 

poprednej českej neurologičky a odborníčky na RS a jednej zo zakladateliek NF Impulz.  

MS centrá zaisťujú pacientom komplexnú liečbu, vrátane psychoterapeutickej, 

fyzioterapeutickej, neurorehabilitačnej a psychologickej pomoci. Pacientom poskytujú 

ambulantnú aj lôžkovú starostlivosť, vykonávajú špeciálne multidisciplinárne vyšetrenia 

(vrátane urológie, neurológie, psychiatrie, a ďalších). Venujú sa tiež vedecko-výskumnej 

činnosti a spolupracujú s mnohými národnými aj medzinárodnými organizáciami. Financie 

na prevádzku centier pochádzajú zo zdravotného poistenia, sponzorských dotácií a ďalších 

zdrojov jednotlivých Neurologických kliník. 

Organizácie zastrešujúce pacientov s RS plnia nezastupiteľné miesto v živote týchto 

ľudí, pretože vďaka nim sa s ochorením necítia sami, aktívne sa stretávajú s ostatnými 

pacientmi, dostávajú adekvátnu odbornú pomoc, zúčastňujú sa rôznych voľnočasových 

aktivít. To všetko im môže pomôcť zmierniť dopad ochorenia na ich život. Je potrebné, aby 

sa o RS hovorilo čo najviac, nech sa prekoná fáma, že pacient skončí na invalidnom vozíku 
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odkázaný na pomoc. Tejto osvetovej činnosti napomáhajú v Českej republike dve významné 

akcie.  

Prvou je Svetový deň RS, ktorý sa koná vždy poslednú májovú stredu (tento rok 25. 

5.2016). Jeho podstatou je práve podporovať osvetu a povedomie o ochorení nielen pre 

pacientov, ale aj bežným občanom. Cieľom je zjednotiť pacientov s ochorením, ich rodiny, 

priateľov a zdravých ľudí, poukázať na práva pacientov s RS a napomôcť im k skvalitneniu 

života. Tým, že je akcia celosvetová, podporuje medzinárodnú spoluprácu MS centier 

a organizácií, mobilizuje tieto spoločenstvá a vytvára priestor pre odbornú aj laickú diskusiu. 

Netreba opomenúť ani ekonomický rozmer podujatia, keďže mnohé zapojené organizácie 

fungujú z vlastných zdrojov a príspevkov, preto je pre nich aj toto cesta, ako na seba 

upozorniť a získať financie určené na pomoc a podporu sklerotikov. 

Druhou vybranou aktivitou je MaRS - 24 hodinový maratón s roztrúsenou 

sklerózou. Nie je to klasický bežecký maratón, ale podujatie, pri ktorom sa cvičí neprestajne 

dvadsaťštyri hodín. Účastníkmi sú pacienti s RS, ich rodinný príslušníci, ale aj zdraví ľudia. 

Často sa do akcie zapájajú aj slávne české osobnosti. Podujatie organizuje Nadační fond 

IMPULZ, a tento rok prebehlo už po piatykrát pri rekordnej účasti v dvadsiatich troch 

mestách s viac ako 2 000 účastníkmi (Nadační fond IMPULS, 2016). Hlavným cieľom 

podujatia je okrem osvetovej činnosti o ochorení, podporovať cvičenia a pohybové aktivity 

pacientov s RS. V minulosti, keď sa o ochorení nevedelo veľa, pacientom sa odporučilo, aby 

boli v kľude, oddychovali a príliš sa nehýbali. Tento názor bol našťastie časom prekonaný, 

pretože tak ako aj u zdravých ľudí, ak sa svaly nepoužívajú, časom ochabnú. Pacientom 

cvičenie pomáha nielen k zlepšeniu kondície, ale odbúrava stres, depresie, znižuje svalové 

napätie. Vrcholové športy majú síce zakázané z dôvodu veľkej záťaže na organizmus, môžu 

sa však venovať ľahším aktivitám, ktoré im ich aktuálny zdravotný stav dovoľuje, napr. 

plávaniu, joge, rehabilitačným cvičeniam, prechádzkam, a pod.   

 

3.5  Rodinný a sexuálny život pacientov s roztrúsenou sklerózu 

Roztrúsená skleróza sa väčšinou prejavuje u mladých dospelých v produktívnom veku 

života, keď sú na vrchole svojich pracovných síl a zakladajú si vlastné rodiny. Okrem 

pacienta samotného má ochorenie výrazný vplyv aj na jeho rodinu. Pre chorého je prirodzené 

hľadať u nich sociálnu aj emocionálnu podporu, rodina je prvkom, ktorý ho prepája 

s ostatným svetom. Každé ochorenie a hlavne nevyliečiteľné, ovplyvní život celej rodiny a 

niekedy vyúsťuje do zmeny životného štýlu všetkých jej členov. Zdraví jedinci sa 
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prispôsobujú chorobe blízkeho, obmedzujú alebo úplne rušia akékoľvek plány, žijú daným 

stavom, snažia sa pomôcť pacientovi. Nie každý je však schopný zvládať to. Niektorým 

pohľad na chorého príbuzného pripomína vlastnú zraniteľnosť, a preto sa mu radšej 

vyhýbajú, iní sa nedokážu s chorobou zmieriť, alebo naopak ju zľahčujú, prípadne si jej 

existenciu vôbec nepripúšťajú, konajú iracionálne.  

Ochorenie so sebou prináša aj zmenu partnerských rol, a často vedie k rozpadu 

vzťahov. Nie každý partner je schopný vyrovnať sa s tým, že musí žiť s pacientom 

s nevyliečiteľnou chorobou s nepredvídateľným priebehom akým RS je. Choroba vnáša do 

ich života neistotu a obavy o budúcnosť. Sklerotik vyžaduje od svojho partnera väčšiu 

podporu, empatiu a pomoc. Ak predtým napríklad v rodine boli rozdelené úlohy, kedy sa 

žena starala o domácnosť, po prepuknutí ochorenia sa značná časť jej povinností presunie aj 

na jej partnera. Rovnako je to aj v otázke financií. Sklerotik môže v dôsledku ochorenia 

prestať pracovať, a celá ekonomická situácia rodiny leží na pleciach jeho partnera. Je 

náročné vyrovnať sa so všetkými zmenami a žiť tak, ako predtým. Ak majú partneri pocit, 

že nezvládajú riešiť svoje problémy, je vhodné vyhľadať psychológa alebo terapeuta, ktorý 

im ich môže pomôcť prekonať.   

 

3.5.1 Roztrúsená skleróza a tehotenstvo 

Tým, že ochorenie postihuje hlavne mladé ženy, do popredia sa vynára otázka 

tehotenstva u týchto pacientiek. V minulosti prevládal názor, že žena trpiaca týmto 

ochorením by nemala otehotnieť, pretože RS predstavuje riziko pre budúcu matku aj dieťa. 

Od týchto názorov sa v priebehu rokov upustilo a boli podporené aj viacerými štúdiami 

(Zapletalová, 2014; Stuart and Bergstrom, 2011; Airas et al., 2011). Zistilo sa v nich, že 

neexistuje žiadny dôvod, prečo by ženy s roztrúsenou sklerózou nemohli otehotnieť. Práve 

naopak, tehotenstvo potláča mnohé zápalové aktivity u autoimunitných ochorení, teda aj 

u roztrúsenej sklerózy (Zapletalová, 2014, s. 382).  Podľa Havrdovej (2013, s. 419) je 

tehotenstvo obdobím imunotolerancie, kedy sa  imunitný systém matky prispôsobuje 

prítomnosti plodu nesúceho znaky otca. Takáto modulačná aktivita je výsledkom ustálenej 

hladiny hormónov (estrogénov a prolaktínu) v období tehotenstva, ale v období pôrodu, 

kedy dôjde zase k zmenám hladín hormónov, sa riziko ataky znova zvyšuje na stav pred 

otehotnením.  

Ako problémové sa tiež môže javiť to, čo predchádza tehotenstvu, teda samotný 

sexuálny akt. Mnoho žien totiž udáva problémy so sexuálnou dysfunkciou z dôvodu 
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ochorenia, a to najmä problémy s libidom, vzrušením, a nepríjemným pocitom, ktoré môžu 

sexuálny styk sprevádzať. Skleróza môže byť tiež dôvodom odcudzenia partnerov, či už 

fyzicky alebo psychicky. Zdravotné problémy sa často prejavia v zmenách nálad, 

depresiami, a v tom prípade žena na sex nemusí mať vôbec chuť. Je preto dôležité, aby spolu 

partneri aj napriek ťažkej situácii stále komunikovali, a v prípade pretrvávajúcich problémov 

vyhľadali pomoc buď u psychológa, sexuológa alebo urológa. 

V prípade chceného počatia je dôležité, aby bolo dodržaných niekoľko pravidiel. 

Odporúča sa, aby tehotenstvo bolo plánované, najmä kvôli vysadeniu niektorých liekov 

(imunosupresív a imunomodulátorov) ešte pred otehotnením (Zapletalová, 2014, s. 383). 

Okrem toho je lepšie ak prebieha v období nízkeho výskytu atakov, čiže v období remisie, 

keď je zdravotný stav klinicky podchytený. K plánovaniu tehotenstva napomáha užívanie 

hormonálnej antikoncepcie, ktoré nemá negatívny vplyv na RS. Zistili sa tiež nižšie aktivity 

prejavov ochorenia počas tehotenstva, čo sa však vo vyššej miere prejaví po pôrode, hlavne 

v treťom až šiestom mesiaci, kedy je opäť zvýšené riziko relapsu (Confavreux et al., 1998).  

Samotný priebeh tehotenstva sa výrazne nelíši od gravidity bežných žien, pokiaľ 

pacientka nemá výraznejšie problémy s mobilitou a nie je invalidizovaná. Počas celého 

tehotenstva by mala byť neurologicky sledovaná. Ak sa atak vyskytne v prvom trimestri 

tehotenstva, treba zvážiť nasadenie steroidov a predčasné ukončenie tehotenstva. Pokiaľ sa 

objaví v druhom a treťom trimestri, použitie steroidov je bezpečné (Havrdová, 2013, s. 427). 

Pôrod by mal byť vedený čo najšetrnejšie, cisársky rez je indikovaný jedine v prípade 

gynekologických problémov, nie je nevyhnutné plánovať ho iba z dôvodu RS u matky. 

Z postnatálnych prejavov sa objavilo väčšie množstvo detí s nižšou pôrodnou váhou ako je 

bežné (Airas et al, 2011, s. 3). Pacientku je dobré neurologicky sledovať nielen počas 

tehotenstva ale aj v šestonedelí, neskôr je potrebné spraviť kontrolné vyšetrenie pomocou 

MRI. Ak sa neukážu žiadne problémy a nie je nutné nasadiť matke liečbu, môže svoje dieťa 

kojiť šesť mesiacov. Dôležité je tiež dopĺňanie vitamínu D matke (rovnako aj počas 

tehotenstva).  

 

Veľa párov rozmýšľajúcich nad založením rodiny sa bojí, že môžu preniesť genetické 

predispozície pre vznik RS aj na svojich budúcich potomkov. Napriek tomu, že sa ukazuje 

o 25–30 % väčšia pravdepodobnosť pre výskyt ochorenia u prvostupňových príbuzných 

(Milo, Kahana, 2010, s. A389), stále treba myslieť na to, že RS je multifaktoriálne ochorenie, 
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ktoré sa spúšťa v kombinácii faktorov dedičných s faktormi prostredia. Preto výskyt RS 

v rodine nie je obmedzením pre tehotenstvo.  
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4 KVALITA ŽIVOTA A JEJ MERANIE 

 

Pri posudzovaní dopadu roztrúsenej sklerózy na život pacienta, bol v práci 

niekoľkokrát spomenutý pojem „kvalita života“ (KŽ). Tento termín je v dnešnej dobe 

pomerne veľmi rozšírený medzi laickou aj odbornou verejnosťou, a hovorí sa o ňom 

v súvislostiach s viacerými aspektmi života človeka. 

Keď hovoríme o živote, väčšinou nás napadne prideliť mu číselné označenie- vek, 

čiže počet rokov ako dlho človek žije. Tento ukazovateľ je kvantitatívny a nehovorí nám o 

konkrétnom jedincovi nič bližšie, iba ako dlho žije alebo žil, oproti inému človeku. Nevieme, 

aký je jeho zdravotný stav, ako žije, ako sa má. To nám popisuje práve kvalita života. 

Samotný termín kvalita pochádza z latinského qualitas, qualis. Zo sémantického hľadiska 

sa ňou rozumie hodnota, akosť alebo charakteristický rys, podľa ktorého sa daný jav ako 

celok líši od iného celku (Křivohlavý, 2002, s. 162). Vďaka kvalite vieme napríklad 

porovnať ako sa líšia životy rôznych ľudí.  

O kvalite života sa hovorí už od dávnych čias. Ľudia mali vždy tendencie hodnotiť 

svoj život, porovnávať ho so životmi ostatných, a na základe toho zlepšovať jeho jednotlivé 

aspekty. Najviac si však cenu vlastného života uvedomovali a stále uvedomujú ľudia vtedy, 

keď majú problémy s vlastným zdravím. Z hľadiska medicíny je kvalita života vnímaná 

hlavne v rovine posudzovania zdravotného a duševného stavu pacienta. Medicínske 

hľadisko hovorí najmä o dopade  choroby a jej liečby na kvalitu života, s čím sa ustálil pojem 

Health related quality of life (HRQOL), čiže k zdraviu sa vzťahujúca kvalita života 

(Barinčák, 2013, s. 359). Do tejto oblasti zaraďujeme okrem vplyvu choroby a jej liečby aj 

symptómy ochorenia, spokojnosť s fungovaním v rôznych oblastiach a tzv. psychologický 

well-being, čiže psychické zdravie jedinca. Všeobecne je kvalita života chápaná ako 

všeobecná spokojnosť so životom a pocit blaha zahŕňajúci fyzické, duševné, citové 

a sociálne aspekty života (Łabuz-Roszak et al., 2013, p. 434). 

Okrem zdravotnej oblasti, kvalita života zasahuje aj do ďalších sfér života, napr. 

telesnej, emocionálnej, sexuálnej, ekonomickej, spoločenskej, rodinnej, a mnohých ďalších. 

Kvalita života je teda výsledkom viacerých merateľných životných podmienok. Felce 

a Perry (1995, p. 54) v tejto súvislosti hovoria o troch perspektívach kvality života, kde KŽ 

je definovaná ako kvalita životných podmienok jednotlivca, ako spokojnosť s týmito 

podmienkami alebo je definovaná kombináciou kvality životných podmienok a spokojnosti.  
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Hodnotenie KŽ môže prebiehať v hierarchických úrovniach podľa subjektu 

hodnotenia, a to v makro rovine, mezo rovine a osobnej rovine. 

1. na úrovni makro roviny sa posudzuje kvalita života veľkých celkov spoločnosti 

(krajina, územie, apod.) a snaží sa o najhlbšie pochopenie kvality života- absolútny 

zmysel života. Život je chápaný ako najvyššia morálna hodnota, čím sa stáva 

dôležitým aj v rámci politík jednotlivých krajín;    

2. mezo rovina skúma kvalitu života na úrovni malých sociálnych skupín , kde sa do 

popredia okrem morálnej hodnoty zdravia dostávajú aj otázky o sociálnej klíme 

v hodnotenej skupine, vzťahy medzi jej členmi, či a ako sú uspokojované potreby 

členov skupiny a pod. Typicky hodnotenými prostrediami sú napr. škola, nemocnica, 

pracovné prostredie, apod.; 

3. na osobnej úrovni je skúmaný život konkrétneho jedinca, a vychádza z jeho 

subjektívneho hodnotenia zdravotného stavu, spokojnosti, bolesti, a pod. 

(Křivohlavý, 2002, s. 163–164) 

Z pohľadu predloženej diplomovej práce je dôležité práve posledné zmienené osobné 

hodnotenie kvality života, nakoľko empirická časť práce je zameraná na subjektívne 

posúdenie kvality života pacientov s roztrúsenou sklerózou. Oni sami totiž najlepšie vedia 

ako im ochorenie zmenilo a obmedzilo život, a vedia priradiť jednotlivým indikátorom KŽ 

hodnotu. 

Všeobecne môžeme povedať, že pri posudzovaní KŽ u zdravotne postihnutých 

jedincov, a teda aj pacientov s RS, je potrebné vychádzať z predpokladu, že je to 

multidimenzionálny a multifaktorový jav, ktorý sa týka všetkých vonkajších aj vnútorných 

determinantov utvárania osobnosti zdravotne postihnutých, ich existencie, socializácie, 

pracovných aktivít (Jesenský, 1993, s. 33), preto je potrebné vnímať ho komplexne. Aj 

z toho dôvodu je možné o  kvalite života uvažovať nielen ako o jednom prvku, jednej kvalite, 

ale ako o rôznych kvalitách, oblastiach činiteľov, ktoré umožňujú ľuďom so zdravotným 

postihnutím žiť medzi zdravou populáciou. Činitele vplývajúce na kvalitu života môžeme 

rozdeliť do dvoch skupín na vnútorné činitele (vychádzajú z aktuálneho telesného a 

psychického stavu pacienta zmeneného v dôsledku postihnutia, poruchy, handicapu) 

a vonkajšie činitele ovplyvňujúce existenciu jedinca (spoločensko-kultúrne, výchovné 

a vzdelávacie, prírodné, ekonomické, pracovné, technické) (Jesenský, 1993, s. 26). 

Vonkajšie činitele sú v prevažnej miere zodpovedné aj za vznik hendikepov v dôsledku 
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ochorenia. Ak k nim zdravotne postihnutý jedinec nemá prístup, alebo je tento sťažený 

určitými bariérami, kvalita života zdravotne postihnutého sa tým môže výrazne znížiť. 

 

4.1 Hodnotenie kvality života 

V priebehu rokov sa problematike KŽ venovalo čoraz viac odborníkov a postupne 

vzrastala potreba zistenia toho, ako je možné tento rozmer života definovať a hlavne zmerať. 

Hlavný problém spočíval v tom, že kvalita života je značne subjektívna a nemôžeme ju 

vnímať iba v zmysle vonkajších faktorov pôsobiacich na život človeka. Niektorí autori vo 

svojich štúdiách vychádzali z multidimenzionálneho modelu KŽ, iní zase brali do úvahy 

hlavne medicínsku predstavu o kvalite života vzhľadom na ochorenie. Tá je však pomerne 

všeobecná, nekomplexná a nezachytáva všetky aspekty kvality života. S tým súvisí aj 

problém pri zamieňaní termínov kvalita života obecne a HRQOL (Barinčák, 2013, s. 363). 

Kvalita života je častokrát spájaná aj so subjektívnou pohodou, spokojnosťou so životom 

alebo zmyslom života. Naopak HRQOL je viac striktná, objektívna a zahŕňa dopad 

zdravotného stavu pacienta, jeho choroby a liečby na KŽ. 

Z dôvodu medzinárodného ustálenia a ukotvenia parametra kvality života vo 

výskumoch,  iniciovala pracovná skupina WHO v roku 1995 projekt, ktorý slúžil na 

vytvorenie medzinárodného meradla kvality života. Takýto nástroj bol potrebný hlavne 

kvôli liečbe pacientov a vývoju nových farmaceutických produktov. Kvalitu života 

definovali ako subjektívne vnímanie postavenia jednotlivca v spoločnosti v kontexte kultúry 

a morálnych hodnôt tejto spoločnosti, a vzhľadom k ich životným cieľom, očakávaniam 

a štandardom (The WHOQOL Group, 1995, p. 1405). Z tohto projektu vznikol nástroj na 

meranie kvality života WHOQOL instrument, ktorý skúmal šesť oblastí života: fyzickú 

a psychologickú zložku, úroveň nezávislosti, spoločenské vzťahy, životné prostredie 

a náboženské (duchovné) alebo osobné presvedčenie. 

Kvalitu života je možné merať z objektívneho alebo subjektívneho hľadiska. 

Objektívne meranie je vykonávané a hodnotené druhou osobou (častokrát partnerom alebo 

ošetrovateľom skúmanej osoby) a hodnotia sa pri ňom napr. zdravotné, ekonomické, 

informačné a ďalšie podmienky. Ak je hodnotiteľom životných podmienok samotná osoba, 

hovoríme o objektívnom meraní (Votava, 2003, s. 105). 

Štúdií a monografií zameraných na kvalitu života a jej meranie je nespočetne veľa, 

líšia sa v charakteristikách skúmaných premenných, vo vzorke respondentov, použitých 

výskumných nástrojoch, type ochorenia, ktorými respondenti trpia. Podľa toho, čo je 
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skúmané, rozlišujeme nástroje generické a špecifické. Generické nástroje sú všeobecnejšie 

a umožňujú širšie porovnávanie viacerých osôb. Naproti tomu špecifické nástroje slúžia na 

hodnotenie jednej vlastnosti (napr. choroby) a neumožňujú porovnávanie s nástrojmi pre 

meranie inej vlastnosti. Špecifické nástroje sú včak citlivejšie k zmene a odlišnostiam medzi 

skúmanými podskupinami (Barinčák, 2013, s. 363). K hodnoteniu kvality života osôb 

trpiacich určitým ochorením sú preto vhodnejšie špecifické nástroje. Vzhľadom k tomu, že 

nástrojov určených na meranie kvality života sú desiatky, pre účely našej diplomovej práce 

vyberáme len niektoré, ktoré sú použiteľné na skupine pacientov s roztrúsenou sklerózou. 

 

4.2 Meranie kvality života u pacientov s roztrúsenou sklerózou 

Pri skúmaní kvality života u pacientov s RS sa používajú rôzne metódy na získavanie 

dát. Najčastejšie využívané sú dotazníky, vďaka ich jednoduchšej administrácii a možnosti 

administrácie medzi veľkými skupinami respondentov. Ďalšou metódou je štrukturovaný 

rozhovor, prípadne spontánne vyjdarovanie sa, pri ktorom pacient sám hovorí o svojom 

zdravotnom stave, pri tejto metóde však treba počítať s možnými nepresnosťami. Pre 

hodnotenie KŽ sa častokrát využívajú aj rôzne psychometrické testy, kde sa pomocou 

numerických, verbálnych a vizuálnych škál sledujú aj najmenšie odchýlky v kvalite života 

(Votava, 2013, s. 108).  

Príkladmi najčastejšie používaných generických (všeobecných) škál sú Short Form 

36, Sickness Impact Profile, Nottingham Health Profile, ktoré umožňujú vyhľadanie osôb so 

zdravotným postihnutím v celkovej populácii, a na základe toho stanovujú špeciálne postupy 

pre konkrétne kategórie zdravotne postihnutých jedincov. 

Short Form-36 (SF-36) je nástroj na sebahodnotenie HRQOL. Zachytáva veľké 

množstvo faktorov pôsobiacich na zdravie pacientov s RS. Obsahuje tridsaťšesť položiek 

v rámci ôsmich okruhov: fyzická funkčnosť, obmedzenia z fyzických dôvodov, telesná 

bolesť, všeobecné zdravie, vitalita, spoločenská funkčnosť, obmedzenia z citových dôvodov 

a duševné zdravie. Všetky okruhy sú hodnotené na škále od nula do sto, kde nižšie skóre 

reflektuje nižšiu k zdraviu sa vzťahujúcu kvalitu života (Isaksson, Ahlström, Gunnarsson, 

2005, p. 65). 

 

 

Sickness Impact Profile (SIP) je generický dotazník určený na posúdenie k zdraviu 

sa vzťahujúceho funkčného stavu naprieč demograficky a kultúrne odlišnými skupinami, 



78 
 

ktoré trpia rôznymi typmi ochorení. Jeho výsledky slúžia na vytvorenie deskriptívneho 

modelu zmien v správaní pacienta vzhľadom k jeho ochoreniu. Používa sa hlavne vo 

výskumoch zdravia, tvorbe programov a monitorovaní progresu pacientov. Pôvodná 137-

položková verzia dotazníka publikovaná v roku 1977, musela byť v deväťdesiatych rokoch 

z dôvodu dĺžky a náročnosti na vypĺňanie skrátená o polovicu na šesťdesiatosem položiek. 

Otázky v SIP136 sú orientované v dvanástich doménach, SIP68 ich obsahuje už len šesť 

(somatická autonómia, kontrola mobility, psychická autonómia a komunikácia, spoločenské 

správanie, emočná stabilita a rozsah mobility). (Busija et al., 2011, p. 392) 

Nottingham Health Profile (NHP) bol vytvorený v roku 1970 za účelom merania 

vplyvu ochorenia na pacienta a posúdenie zmien v zdraví v priebehu času. Skladá sa z dvoch 

častí, prvá spojená so zdravotným stavom pacienta zaznamenáva dáta o energii, bolesti, 

emočných reakciách, spánku, sociálnej izolácii a fyzických schopnostiach. Druhá časť 

popisuje dopad ochorenia na každodenný život vrátane zamestnania, spoločenského života, 

domácich prác, záľuby a záujmy, sexuálny život. (Busija et al., 2011, p. 389) 

Špecifickou škálou najviac používanou pri meraní kvality života u pacientov s RS je 

EDSS. Škála EDSS (z angl. Expanded Disability Status Scale) bola vytvorená Johnom F. 

Kurtzkem v 50. rokoch minulého storočia, a slúži na zistenie stupňa postihnutia nervového 

systému pacientov s roztrúsenou sklerózou. Pre stanovenie hodnoty EDSS sa robí 

neurologické vyšetrenie, pri ktorom sa posudzuje stav siedmych funkčných systémov, lekár 

zhodnocuje aj mobilitu pacienta, sebestačnosť v každodenných činnostiach a chôdzu. Pri 

posudzovaní sa vychádza z normy, kde 0 = normálny stav, 1 = mierna abnormalita, 2 = ľahké 

postihnutie, atď. (Dufek, 2011, s. 6). Na základe zistených hodnôt sa vytvorí jedna súhrnná 

hodnota vyjadrujúca predpokladaný stupeň postihnutia na dvadsaťbodovej tabuľke 

(Tabuľka 5). 

 

Tabuľka 5. Kurtzkeho škála hodnôt EDSS 

Hodnota 

EDSS 
Prejavy postihnutia 

0 Normálne neurologické funkcie (všetky funkčné systémy = 0) 

1,0 Žiadne postihnutie (jeden FS = 1, ostatné = 0) 

1,5 Žiadne postihnutie (dva FS = 1, ostatné = 0) 

2,0 Minimálne postihnutie v jednom FS (jeden FS = 2, ostatné FS= 0 alebo 1) 

2,5 Minimálne postihnutie u dvoch FS (dva FS = 2, ostatné FS = 0 alebo 1) 

3,0 Stredné postihnutie u jedného FS (jeden FS = 3, ostatné FS = 0 alebo 1) 
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3,5 
Plne chodiaci pacient so stredným postihnutím v jednom FS (jeden FS = 3) 

a ľahkým postihnutím v jednom alebo dvoch FS (FS = 2), ostatné FS = 0–1 

4,0 

Pacient samostatný, chodiaci bez pomoci (cca 500 m), s relatívne ťažko 

postihnutým jedným FS (=  4), ostatné FS= 0 alebo 1, alebo kombinácia nižších 

stupňov 

4,5 
Pacient samostatný, chodiaci bez pomoci (cca 300 m), relatívne ťažko postihnuté 

jedno FS (= 4), ostatné FS = 0 alebo 1, alebo kombinácia nižších stupňov 

5,0 

Chodiaci pacient, bez pomoci a odpočinku prejde cca 200 m, obvykle najmenej 

jedno FS = 5 a ostatné FS = 0 alebo 1, alebo kombinácia nižších hodnôt 

presahujúcich definíciu pre 4,5 

5,5 
Pacient chodiaci bez opory a odpočinku cca 100 m, obmedzené každodenné 

aktivity 

6,0 

Pacient používa pri chôdzi jednostrannú pomôcku (barlu, palicu) a dokáže takto 

prejsť aspoň 100m s odpočinkom/bez odpočinku. 

Ekvivalentom je kombinácia s viac ako dvomi FS = 3 

6,5 

Pacient používa pri chôdzi obojstrannú pomôcku (barly, palice) a dokáže takto 

prejsť aspoň 20 m s odpočinkom/bez odpočinku. 

 Ekvivalentom je kombinácia s viac ako dvomi FS = 3 

7,0 

Pacient nie je schopný prejsť 5 m ani s pomôckami, je odkázaný na invalidný 

vozík, môže a nemusí pri narábaní s vozíkom vyžadovať pomoc. 

Ekvivalentom je kombinácia s viac ako jedným FS = 4 

7,5 

Pacient odkázaný na invalidný vozík, potrebuje pomoc pri premiestňovaní na 

vozík a pri manipulácii s ním. 

Ekvivalentom je kombinácia s viac ako jedným FS = 4 

8,0 

Pacient odkázaný na invalidný vozík alebo lôžko, väčšinu dňa trávi mimo lôžko, 

zachováva si mnohé funkcie potrebné pre sebaobsluhu, čiastočne môže používať 

ruky. 

Ekvivalentom sú kombinácie niekoľkých FS = 4 

8,5 

Pacient väčšinu dňa odkázaný na lôžko, zachováva si niektoré funkcie potrebné 

pre sebaobsluhu, čiastočne môže používať ruky/ruku. 

Ekvivalentom sú kombinácie niekoľkých FS = 4 

9,0 
Bezmocný pacient pripútaný na lôžko, môže jesť a komunikovať. 

Ekvivalentné sú kombinácie väčšinou stupňa 4+ 

9,5 
Úplne bezmocný pacient pripútaný na lôžko, nie je schopný jesť a komunikovať. 

Ekvivalentné sú kombinácie s takmer všetkými hodnotami 4+ 

10,0 Smrť v dôsledku roztrúsenej sklerózy 

    (zdroj: Havrdová, 2013, s. 155–156) 
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Špeciálne pre pacientovs RS bol vyvinutý multidimenzionálny dotazník MSQOL-

54 Multiple Sclerosis Quality of Life Questionnaire. Tento dotazník bol pôvodne 

vytvorený pre anglicky hovoriacich pacientov doktorkou Barbarou G. Vickrey a skladá sa 

z dvoch častí. Prvú tvoria otázky posudzujúce všeobecné zdravie, ktoré vychádzajú 

z dotazníka SF-36. Druhá časť je tvorená osemnástimi otázkami vytvorenými špeciálne pre 

pacientov s RS na popísanie ich problémov a vychádzajú z názorov odborníkov a rešerše 

odbornej literatúry. Výsledných päťdesiatštyri otázok je rozdelených do niekoľkých okruhov 

a zisťujú údaje o fyzickom, duševnom a citovom zdraví respondentov, ich kognitívnych 

schopnostiach, spoločenských aktivitách, obmedzeniach vyplývajúcich z fyzických 

a citových dôvodov,  miere bolesti, únavy a energie, o sexuálnom živote respondentov, 

a otázky zamerané na subjektívne vnímanie zdravia, zdravotnej záťaže a kvality života.  

  Podobným typom dotazníka je MusiQOL - Multiple Slcerosis International 

Questionnaire, multidimenzionálny špecifický dotazník, ktorý vznikol na základe 

rozhovorov s pacientmi s RS a reflektuje ich pohľad na vplyv ochorenia na každodenný 

život. MSQOL a MusiQOL sú obsahovo aj zameraním podobné. Pri štúdii, ktorá 

porovnávala úspešnosť ich použitia medzi pacientmi, dotazník MusiQOL obstál ako 

užívateľsky prijateľnejší, avšak MSQOL-54 obsahoval otázky užšie previazané s 

ich každodennými aktivitami, a aj z toho dôvodu ho pacienti doporučili pre ďalšie výskumy 

(Moore, Vickrey, Fortin, Lee, 2015, p. 58–59).  

 Pri posudzovaní kvality života s RS bolo po celom svete vykonaných mnoho štúdií 

opierajúcich sa o vyššie spomenuté generické dotazníky. V rámci nášho empirického 

výskumu sme sa rozhodli použiť dotazník MSQOL-54, keďže jeho obsahové zameranie 

a skúmané okruhy najlepšie vystihovali naše výskumné zámery a mohli sme ich prepojiť 

s teóriou o roztrúsenej skleróze v druhej kapitole diplomovej práce.  
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5 EMPIRICKÝ VÝSKUMNÝ PROCES MERANIA KVALITY 

ŽIVOTA U PACIENTOV S ROZTRÚSENOU SKLERÓZOU 

 

5.1 Cieľ empirického výskumného procesu a stanovenie hypotéz 

Roztrúsená skleróza je ochorenie, ktoré výrazným spôsobom zasahuje do života 

človeka a má zásadný vplyv na jeho každodenné aktivity. V teoretickej časti práce sme 

vymedzili a popísali dopad tohto ochorenia, ktoré môže u zasiahnutých jedincov pôsobiť 

ako prekážka pri sebarealizácii v osobnej aj pracovnej sfére. Čiastkovým cieľom práce bolo 

zistiť, ako pacienti s RS subjektívne hodnotia kvalitu svojho života, a aké faktory na ňu 

vplývajú. Na dosiahnutie tohto cieľa bol vykonaný výskumný proces medzi pacientmi 

s roztrúsenou sklerózou. V súlade s výskumným cieľom bola stanovená hlavná výskumná 

otázka: Ktoré z vybraných faktorov majú vplyv na kvalitu života pacientov 

s roztrúsenou sklerózou? 

Na základe výskumnej otázky a cieľa práce, boli následne stanovené výskumné 

hypotézy, ktoré sa opierajú o informácie uvedené v teoretickej časti práce a výskumy 

venované tematike kvality života a jej meraniu.    

H1: S vyššou hodnotou fyzického a duševného zdravia sa zvyšuje kvalita života pacientov 

s roztrúsenou sklerózou. 

H2: Zvyšujúci sa vek pacientov s roztrúsenou sklerózou je asociovaný so znižujúcim sa 

celkovým hodnotením kvality ich života. 

H3: Znižujúca sa hodnota1 indexu bolesti u pacientov s roztrúsenou sklerózou je asociovaná 

s ich nižšou fyzickou funkčnosťou. 

H4: Znižujúca sa hodnota1 indexu bolesti u pacientov s roztrúsenou sklerózou znižuje ich 

sociálnu funkčnosť.  

H5: Znižujúca sa hodnota1 indexu  únavy u pacientov s roztrúsenou sklerózou znižuje ich 

spokojnosť so sexuálnou funkčnosťou. 

H6: Znižujúca sa hodnota1 indexu  únavy u pacientov s roztrúsenou sklerózou znižuje ich 

celkové hodnotenie kvality života. 

                                                           
1 Znižujúca sa hodnota indexu premennej značí jej nízku hodnotu na stupnici od 0 do 100, a indikuje zhoršenie 

stavu. Podrobne sa tomu budeme venovať v kapitolách 6.5 a 7  
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H7: Pacienti s relabujúco-remitentnou roztrúsenou sklerózou sú zamestnaní častejšie ako 

pacienti s inou formou roztrúsenej sklerózy. 

 

5.2 Voľba výskumnej metódy 

Pre overenie hypotéz sme zvolili kvantitatívny výskum, ktorého výhodou je veľké 

množstvo získaných dát a ich jednoduchšie spracovanie. Ako píše Disman (2002, s. 126) 

kvantitatívny výskum slúži na testovanie hypotéz o skupinách nie o samostatných jedincoch. 

Analýza výskumu je vykonávaná na kumulovaných dátach veľkej skupiny jedincov, pri čom 

stimuly pre tieto dáta musia byť vždy rovnaké. Keďže cieľom nášho výskumu je zistiť 

kvalitu života u skupiny pacientov s roztrúsenou sklerózou, kvantitatívny výskum je na 

mieste. 

Pre účely nášho výskumu sme zvolili ako výskumnú metódu dotazník. V porovnaní so 

štandardizovaným rozhovorom má dotazník niekoľko výhod: je vysoko efektívny, a aj pri 

relatívne malých nákladoch a v pomerne krátkom čase umožňuje získať dáta od veľkej 

skupiny respondentov pri čom ich anonymita je relatívne presvedčivá (Disman, 2002, s. 

141). Nevýhodou môže byť relatívne nízka návratnosť dotazníkov, napriek tomu je táto 

metóda lepšie uplatniteľná pri výskume väčších skupín respondentov. Použitý dotazník sa 

nazýva MSQOL-54 Instrument Je to štandardizovaný dotazník vytvorený za účelom 

zisťovania miery kvality života u pacientov s roztrúsenou sklerózou. Ďalšie údaje 

o dotazníku sú uvedené v kapitole 4.2. Ešte pred zahájením výskumu sme autorku dotazníka, 

doktorku Barbaru G. Vickrey, prostredníctvom emailu požiadali o dovolenie použiť ho 

v diplomovej práci. Autorka nám povolenie dala a zaslala manuál a vyhodnocovací kľúč 

k dotazníku (príloha B). 

 U každej výskumnej metódy je dôležitá jej validita a reliabilita. Podľa Reichla (2009, 

s. 68) je validita (platnosť) „požiadavkou relevancie medzi výskumným cieľom, postupom 

a dosiahnutými výsledkami, ktorý je možné vyjadriť otázkou, či bolo/bude skúmané to, čo 

sme skúmať chceli.“ Reliabilita (spoľahlivosť) reflektuje chyby, ktoré môžu vzniknúť pri 

opakovaných alebo paralelných meraniach. „Reliabilný je taký postup, ktorý opakovane 

prináša zhodné údaje“ (Reichel, 2009, s. 68). Validita a reliabilita sú navzájom prepojené 

a platí, že čo je validné je aj reliabilné, avšak čo je reliabilné nemusí byť automaticky 

validné. Validita a reliabilita nami zvoleného výskumného nástroja bola dokázaná vo 

viacerých štúdiách (napr. Heiskanen et al., 2007; Nortvedt, Riise, 2003; Moore et al., 2015).  
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Štruktúrovaný dotazník MSQOL-54 (prikladáme ho v prílohe A) je tvorený 

päťdesiatimi štyrmi uzavretými otázkami. Pôvodnú anglickú verziu sme preložili do českého 

jazyka, napriek tomu, že diplomová práca je písaná v slovenčine. Český jazyk sme zvolili 

z toho dôvodu, že bol distribuovaný medzi pacientov v Českej republike, a chceli sme tým 

predísť možným jazykovým nezrovnalostiam a nepochopeniu otázok. Respondenti si pri 

každej otázke vyberali vždy jednu možnosť z ponúkaných odpovedí. 

Keďže dotazník neobsahoval žiadne demografické otázky o respondentoch, rozhodli 

sme sa na jeho začiatok zaradiť otázky zamerané na zistenie veku, pohlavia, rodinného stavu, 

informácie o ekonomickej aktivite/ neaktivite a otázky zisťujúce typ roztrúsenej sklerózy, 

ktorou pacienti trpia a jej trvanie od diagnostikovania.  

Dotazník bol medzi pacientov distribuovaný elektronicky dvoma spôsobmi. Ako prvú 

sme o pomoc pri zbieraní výskumných dát oslovili organizáciu Unie Roska. Mgr. Daniela 

Bláhová, predsedkyňa organizácie, rozoslala elektronickú verziu dotazníka medzi pacientov 

združených v Unii Roska, a tí následne vyplnené dotazníky poslali emailom autorke 

diplomovej práce. Prvý zber dát prebiehal od 13.2.2016 do 20.3.2016. Keďže návratnosť 

týchto dotazníkov bola nízka, rozhodli sme sa dotazník distribuovať cez internetový portál 

Vyplňto.cz (https://www.vyplnto.cz). Výskum bol pre verejnosť uzavretý, a prístup k nemu 

mali prostredníctvom odkazu na stránku iba členovia skupiny Roztroušená skleróza na 

sociálnej sieti Facebook. Zber dát z tohto portálu bol realizovaný v období od 2.4.2016 do 

20.4.2016. 

 

5.3 Metódy spracovania a analýzy dát 

Údaje získané z dotazníka boli spracované pomocou tabuľkového programu Microsoft 

Excel. Demografické údaje o respondentoch boli vyhodnocované zvlášť od odpovedí na 

otázky dotazníka MSQOL-54.  

Súčasťou dotazníka MSQOL-54 je vyhodnocovací kľúč MSQOL-54 Scoring Form 

(príloha B). Podľa tohto kľúča bolo všetkých päťdesiatštyri otázok rozdelených do kategórií- 

fyzické zdravie, obmedzenia z dôvodu fyzických problémov, obmedzenia z dôvodu citových 

problémov, bolesť, citové zdravie, energia, vnímanie zdravia, sociálna funkčnosť, 

kognitívna funkčnosť, obavy o zdravie, sexuálna funkčnosť, zmeny v zdraví, spokojnosť so 

sexuálnou funkčnosťou a celková kvalita života. Každá otázka patrila vždy pod jednu 

z uvedených kategórií. Odpovede na jednotlivé otázky boli bodované na stupnici od nula do 

sto, kde nula predstavovala najhoršie skóre a sto najlepšie skóre. Celkové skóre u každej 

https://www.vyplnto.cz/
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kategórie bolo následne prepočítané koeficientom ich vážnosti (viď Príloha B, Tabuľka 1 a 

2). Vo výsledku bolo možné na základe skóre získaného v jednotlivých kategóriách určiť 

dve hlavné komponenty zdravia- fyzickú a psychickú. Čím vyššie bolo celkové skóre 

komponenty na stupnici od nula do sto, tým lepšie je respondentmi vnímaná. 

Všetky premenné získané vďaka vyhodnoteniu dotazníka MSQOL-54 boli spracované 

pomocou štatistického programu SPSS (Statistical Programme for Social Sciences) verzia 

23. Získané premenné boli použité pri overovaní našich výskumných hypotéz.  

 

5.4 Výber respondentov a ich charakteristika 

Výskum bol realizovaný na pacientoch s roztrúsenou sklerózou v rámci Českej 

republiky. Keďže základný súbor, na ktorom by bolo možné overovať nami stanovené 

hypotézy je obrovský a tvorí ho cca 13 000 pacientov, nemali sme z časových, technických 

a finančných dôvodov možnosť zahrnúť ich do výskumu všetkých. Na základe našich 

výskumných zámerov sme si sami určili, koho zaradíme do výskumu a tzv. zámerným 

spôsobom sme vytvorili výberový súbor. 

Celkovo boli do výskumného procesu získané údaje od päťdesiatich respondentov. 

Tridsaťosem z nich bolo žien (76 %) a dvanásť mužov (24 %) (Graf 1). Takéto rozloženie 

pohlavia zodpovedá aj základnému súboru, pretože ako bolo spomenuté v kapitole 2.3 

Epidemiológia roztrúsenej sklerózy, RS je ochorenie, ktoré postihuje dvakrát častejšie ženy 

ako mužov. 

 

 

Graf 1. Pohlavie respondentov v %  

Zdroj: vlastný výskum 

 

Muži; 24 % 

Ženy; 76%

Pohlavie respondentov



85 
 

Vekové zloženie respondentov bolo od dvadsaťsedem do sedemdesiatdva rokov. 

Priemerný vek respondentov bol 41,8 roku u mužov a 45,4 roku u žien. Najviac 

respondentov, pätnásť, bolo vo vekovej skupine od tridsať do tridsaťdeväť rokov (30 %) 

a vo vekovej skupine od štyridsať do štyridsaťdeväť rokov ich bolo štrnásť (28 %). Najmenej 

zastúpenou bola veková skupina od dvadsať do dvadsaťdeväť rokov zahrňujúca tri ženy (6 

%) a jedného muža (2 %) (Graf 2). 

 

 

Graf 2. Vekové zloženie respondentov v %  

(zdroj: vlastný výskum) 

 

Z Grafu 3 je evidentné, že až polovica respondentov, t. j. dvadsaťdva žien (44 %) 

a dvaja muži (4 %), žije v manželskom zväzku. Osem mužov (16 %) a deväť žien (18 %) je 

slobodných, žiadny muž nebol vdovec, naopak medzi respondentkami boli dve vdovy (4 %). 

Ostatní respondenti, dvaja muži (4 %) a päť žien (10 %) uviedli, že sú rozvedení. 

 

20-29 rokov; 8%

30-39 rokov; 30%

40-49 rokov; 28%

50-59 rokov; 24%

60+ rokov; 10%

Vekové zloženie respondentov
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Graf 3. Rodinný stav respondentov v % 

(zdroj: vlastný výskum) 

 

Všetci respondenti sú pacienti trpiaci roztrúsenou sklerózou. Toto ochorenie je však 

variabilné, s delením do štyroch typov podľa priebehu, ktoré boli popísané v 2.7 Klasifikácia 

roztrúsenej sklerózy. Najčastejšie sa vyskytujúcou formou je relabujúco-remitentná RS, 

ktorou trpí sedemnásť žien (34 %) a deväť mužov (18 %). Nasleduje ju sekundárne 

progresívna u jedenástich žien (22 %) a jedného muža (2 %). Ostatné formy sú menej 

zriedkavé, primárne-progresívnou formou trpia dve ženy (4 %) a jeden muž (2 %). 

Najzávažnejšou a prognosticky najhoršou relabujúco-progresívnou formou sú postihnuté 

dve ženy (4 %) a žiadny muž. Až sedem respondentov, šesť žien (12 %) a jeden muž (2 %), 

nevie, aká forma roztrúsenej sklerózy im bola diagnostikovaná. 

 

 

Slobodný/á; 34%

Ženatý/ vydatá; 

48%

Vdovec/ vdova; 4%

Rozvedený/á; 14%

Rodinný stav respondentov
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Graf 4. Typ roztrúsenej sklerózy medzi respondentmi v %  

Zdroj: vlastný výskum 

Legenda: RR RS - relabujúco-remitentná roztrúsená skleróza, SP RS – sekundárne-progresívna roztrúsená 

skleróza, PP RS – primárne-progresívna roztrúsená skleróza, RP RS – relabujúco-progresívna roztrúsená 

skleróza 

 

Nasledujúca otázka zisťovala dĺžku trvania RS od stanovenia diagnózy. Táto otázka 

sa pri analýze dát ukázala ako problematická, nakoľko diagnostický proces je zložitý a môže 

trvať aj niekoľko rokov. Kvôli tomu mnoho pacientov presne nevie ako dlho ochorením trpí. 

Až štyria respondenti (8 %) nevedeli uviesť koľko rokov im je RS diagnostikovaná. Ako 

najmenšia zistená hodnota trvania RS bol jeden u rok u pacientky ženského pohlavia, 

u mužov to boli tri roky. Naopak, najdlhšie ochorením trpí žena, ktorá uviedla, že jej bola 

RS diagnostikovaná pred tridsiatimi šiestimi rokmi, a muž žijúci s RS tridsať rokov. 

Priemerný počet rokov s ochorením uviedli pacienti na trinásť rokov pri smerodajnej 

odchýlke 14,4 roku. 

Tabuľka 6. Trvanie roztrúsenej sklerózy u respondentov 

Trvanie ochorenia Muži Ženy 

Minimum 3 1 

Maximum 30 36 

Priemer 13 14,4 

Smerodajná odchýlka 9,1 9,6 

Medián 11,5 12,5 
Zdroj: vlastný výskum 

 

Roztrúsená skleróza výrazne ovplyvňuje aj pracovné uplatnenie pacientov, preto bola 

do dotazníka zaradená otázka zisťujúca ich aktuálnu ekonomickú aktivitu (Graf 5). Trinásť 

RR RS; 52%

SP RS; 24%

PP RS; 6%

RP RS; 4%

Nepozná svoj typ 

RS; 14%

Typ ochorenia
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respondentov (26 %) pracuje na trvalý pracovný pomer, osem (16 %) na skrátený alebo 

čiastočný pracovný pomer, iba traja (6 %) sú nezamestnaní. Najväčšiu skupinu (32 %)  tvoria 

respondenti, ktorí sú na invalidnom dôchodku, v starobnom dôchodku sú traja (6 %). Štyria 

respondenti (8 %) uviedli, že sú síce na invalidnom dôchodku, ale popri tom pracujú na 

skrátený pracovný pomer. 

 

 

Graf 5. Ekonomická aktivita respondentov v % 

Zdroj: vlastný výskum 

Legenda: TPP – trvalý pracovný pomer, SPP – skrátený pracovný pomer 

 

5.5 Výsledky empirického výskumu 

V nasledujúcej podkapitole práce sú uvedené výsledky získané spracovaním 

výskumných dát. Pre lepšiu prehľadnosť a orientáciu budú všetky grafy a tabuľky súvisiace 

s výsledkami zaraďované priebežne do textu a sprevádzané výkladom. 

 

5.5.1 Analýza výsledkov Hypotézy 1 

Na overenie prvej hypotézy „S vyššou hodnotou fyzického a duševného zdravia sa 

zvyšuje kvalita života pacientov s roztrúsenou sklerózou“ bol použitý Spearmanov 

neparametrický korelačný koeficient, ktorý slúži na posúdenie vzťahov medzi dvomi 

kardinálnymi premennými.  

Hodnoty pre jednotlivé premenné hypotézy sú zobrazené v Tabuľke 7. Respondenti na 

škále od nula do sto priemerne hodnotili svoje fyzické zdravie číslom 50,08 pri smerodajnej 

odchýlke 22,21. Najnižšie bolo fyzické zdravie ohodnotené 4,45 bodmi, čo predstavuje 

TPP; 26%

SPP; 16%

Nezamestnaný; 6%Starobný dôchodok; 

6%

Invalidný 

dôchodok; 32%

Iné; 6%

SPP+invalidný 

dôchodok; 8%

Ekonomická aktivita respondentov
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veľmi nízku kvalitu fyzického zdravia, najvyššia hodnota bola 94,38 čo naopak predstavuje 

pomerne vysokú kvalitu fyzického zdravia. 

Svoje duševné zdravie hodnotili respondenti priemerne vyššie než fyzické s hodnotou 

60,95 pri smerodajnej odchýlke 22,39. Oproti fyzickému zdraviu je zaznamenaná aj vyššia 

minimálna hodnota (18,54) a maximálna hodnota (96,45). 

Samotná kategória kvality života dosiahla priemerne u všetkých respondentov 

hodnotu 61,2 pri smerodajnej odchýlke 21,13. U respondentov bola pri jej meraní 

zaznamenaná najnižšia hodnota nula a najvyššia hodnota deväťdesiatpäť. 

Tabuľka 7. Hodnoty pre fyzické zdravie, duševné zdravie a celkovú kvalitu života respondentov  

  
Fyzické zdravie Duševné zdravie 

Celková kvalita 

života 

Priemer 50,08 60,95 61,2 

Smerodajná odchýlka 22,21 22,39 21,13 

Medián 44,87 61,94 66,7 

Minimum 4,45 18,54 0 

Maximum 94,38 96,45 95 
Zdroj: vlastný výskum 

 

Aby bolo možné analyzovať pracovnú hypotézu, určila sa nulová hypotéza: Hodnota 

fyzického a duševného zdravia nemá vplyv na kvalitu života pacientov s RS. Na základe 

výsledkov Spearmanovej korelačnej analýzy (Tabuľka 8) je možné konštatovať, že 

premenná fyzické zdravie významne súvisí s premennou celková kvalita života. Korelačný 

koeficient má hodnotu 0,551 a pri hladine významnosti ɑ = 0,05 je vysoko signifikantný (p 

<  0,001, ɑ = 0,05; p < ɑ).  

Tabuľka 8. Korelácia medzi fyzickým zdravím a celkovou kvalitou života  

 Celková kvalita života Fyzické zdravie 

Celková kvalita života 

  

  

R 1 0,551 

p  < 0,001 

N 50 50 

Fyzické zdravie 

  

  

R 0,551 1 

p < 0,001  

N 50 50 

Zdroj: vlastný výskum 

Legenda: R – Spearmanov korelačný koeficient, p – signifikancia, N – celkový počet respondentov 
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Vysoký korelačný koeficient je viditeľný aj pri analýze vplyvu duševného zdravia na 

celkovú kvalitu života (Tabuľka 9). Korelačný koeficient pre tento vzťah má hodnotu 0,716 

(p < 0,001, ɑ = 0,05; p < ɑ). Korelácie v obidvoch prípadoch hovoria o relatívne silnom 

pozitívnom vzťahu, teda čím vyššia je hodnota fyzického a duševného zdravia, tým vyššie 

je hodnotená aj celková kvalita života respondentov. Nulová hypotéza sa zamieta a prijíma 

sa pracovná hypotéza. 

Tabuľka 9. Korelácia medzi duševným zdravím a celkovou kvalitou života  

  Celková kvalita života Duševné zdravie 

Celková kvalita života 

  

  

R 1 0,716 

p  < 0,001 

N 50 50 

Duševné zdravie 

  

  

R 0,716 1 

p < 0,001  

N 50 50 

 Zdroj: vlastný výskum 

 Legenda: R – Spearmanov korelačný koeficient, p – signifikancia, N – celkový počet respondentov 

 

 

5.5.2 Analýza výsledkov Hypotézy 2 

Druhá hypotéza sa zameriava na vzťah medzi vekom respondentov a kvalitou ich 

života. Pracovná hypotéza znie: „Zvyšujúci sa vek pacientov s roztrúsenou sklerózou je 

asociovaný so znižujúcim sa celkovým hodnotením kvality ich života.“ Rovnako ako 

v predchádzajúcej hypotéze bol na overenie použitý Spearmanov korelačný koeficient, 

keďže vek aj hodnota kvality života sú kardinálne premenné. Nulová hypotéza, na ktorej je 

test vykonaný: Neexistuje vzťah medzi vekom pacientov s RS a celkovým hodnotením 

kvality ich života.  

Korelačný koeficient pre vek a celkovú kvalitu života má hodnotu 0,13  

Tabuľka 10) avšak na hladine významnosti ɑ = 0,05 je signifikancia p = 0,367, čiže p > ɑ. 

V tomto prípade neexistuje štatisticky signifikantná asociácia medzi vekom a kvalitou 

života, takže so stúpajúcim sa vekom sa kvalita života ani nezlepšuje ani nezhoršuje. 

V tomto prípade je prijatá nulová hypotéza a pracovná hypotéza sa zamieta. 
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Tabuľka 10. Korelácia medzi vekom a celkovou kvalitou života  

  

  
Vek Celková kvalita života 

Vek 

  

  

R 1 0,13 

p  0,367 

N 50 50 

Celková kvalita života 

  

  

R 0,13 1 

p 0,367  

N 50 50 

 Zdroj: vlastný výskum 

 Legenda: R – Spearmanov korelačný koeficient, p – signifikancia, N – celkový počet respondentov 

 

5.5.3 Analýza výsledkov Hypotézy 3 a 4 

Tretia a štvrtá hypotéza sa sústredili na zistenie vplyvu premennej bolesť na dva 

aspekty kvality života- fyzickú a sociálnu funkčnosť.  

Pre premenné bolesť, fyzická a sociálna funkčnosť boli namerané hodnoty uvedené 

v Tabuľke 11. Priemerná hodnota bolesti udávaná respondentmi bola 65,55 pri smerodajnej 

odchýlke 24,67. Najnižšia uvedená hodnota bola 16,7 a najvyššia dosiahla 100 bodov. Aj pri 

tejto premennej platí, že čím vyššie je hodnotená, tým je respondentmi vnímaná lepšie. 

Horšie sú však na tom respondenti pri hodnotení ich fyzickej funkčnosti. Priemerný výsledok 

bol 49,91, pri čom najnižšie svoju aktuálnu fyzickú funkčnosť ohodnotili nulou, a naopak 

ako najvyššia hodnota bola udaná stovka. V rámci hodnotenia sociálnej funkčnosti, 

respondenti priemerne udávali hodnotu 59,56 pri smerodajnej odchýlke 22,69. Rozsah 

hodnotenia začínal na nule a skončil pri najlepšej možnej hodnote sto. 

Tabuľka 11. Hodnoty pre bolesť, fyzickú a sociálnu funkčnosť  

  Bolesť Fyzická funkčnosť Sociálna funkčnosť 

Priemer 65,55 49,91 59,56 

Smerodajná odchýlka 24,67 34,75 22,69 

Medián 70 47,5 66,7 

Minimum 16,7 0 0 

Maximum 100 100 100 
 Zdroj: vlastný výskum 

 

 Tretia pracovná hypotéza bola stanovená: „Znižujúca sa hodnota indexu bolesti u 

pacientov s roztrúsenou sklerózou je asociovaná s ich nižšou fyzickou funkčnosťou.“ 
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Premenné bolesť a fyzická funkčnosť sú kardinálne, preto je na overenie vzťahu medzi 

nimi použitý znovu Spearmanov korelačný koeficient. Testovaná nulová hypotéza je: 

„Hodnota bolesti nie je asociovaná s fyzickou funkčnosťou pacientov s roztrúsenou 

sklerózou.“ Hodnota Spearmanovho koeficientu pre tento vzťah je 0,395 a pri 

signifikantnosti p = 0,005  (ɑ = 0,05 je  p < ɑ) naznačuje stredný pozitívny vzťah (Tabuľka 

12). Z toho vyplýva, že so znižujúcou sa hodnotou bolesti sa signifikantne znižuje hodnota 

fyzickej funkčnosti. Nulová hypotéza sa zamieta a prijíma sa  pracovná hypotéza. 

Tabuľka 12. Korelácia medzi bolesťou a fyzickou funkčnosťou  

  

  
Bolesť Fyzická funkčnosť 

Bolesť 

 

 

R 1 0,395 

p  0,005 

N 50 50 

Fyzická funkčnosť 

  

  

R 0,395 1 

p 0,005  

N 50 50 

 Zdroj: vlastný výskum 

 Legenda: R – Spearmanov korelačný koeficient, p – signifikancia, N – celkový počet respondentov 

 

Štvrtá hypotéza skúmala vzťah medzi hodnotou bolesti a sociálnou funkčnosťou 

respondentov. Je stanovená: „Znižujúca sa hodnota indexu bolesti u pacientov s roztrúsenou 

sklerózou znižuje ich sociálnu funkčnosť.“  

Pre určenie vzťahu medzi danými premennými bol opäť použitý Spearmanov 

korelačný koeficient. Pri jeho overovaní sa vychádza z nulovej hypotézy: „Hodnota bolesti 

u pacientov s roztrúsenou sklerózou nemá vplyv na ich sociálnu funkčnosť.“ 

Koeficient korelácie 0,377  pri signifikantnosti p = 0,008 (ɑ = 0,05 je  p < ɑ) naznačuje 

relatívne silný pozitívny vzťah medzi bolesťou a sociálnou funkčnosťou (Tabuľka 13). Aj 

v tomto prípade nulovú hypotézu nie je možné potvrdiť a prijíma sa pracovná hypotéza. 

 

Tabuľka 13. Korelácia medzi bolesťou a sociálnou funkčnosťou  

  

  
Bolesť Sociálna funkčnosť 

Bolesť 

  

  

R 1 0,377 

p  0,008 

N 50 50 
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Sociálna funkčnosť 

  

  

R 0,377 1 

p 0,008  

N 50 50 

 Zdroj: vlastný výskum 

 Legenda: R – Spearmanov korelačný koeficient, p – signifikancia, N – celkový počet respondentov 

 

5.5.4 Analýza výsledkov Hypotézy 5 a 6 

Ďalšou skúmanou premennou bola únava, ktorú pacienti s roztrúsenou sklerózou 

udávajú ako jeden z najčastejšie sa vyskytujúcich symptómov svojho ochorenia. V rámci 

výskumu bol overovaný vplyv únavy na sexuálny život pacientov a kvalitu ich života. 

V tejto súvislosti sa stanovila hypotéza H5: „Znižujúca sa hodnota únavy u pacientov 

s roztrúsenou sklerózou znižuje ich spokojnosť so sexuálnou funkčnosťou“ a hypotéza H6: 

„Znižujúca sa hodnota únavy pacientov s roztrúsenou sklerózou znižuje ich celkové 

hodnotenie kvality života.“ 

Z tabuľky 14 je evidentné, že respondenti udávajú priemernú hodnotu únavy 39,43 pri 

smerodajnej odchýlke 21,85. Je to jedna z najnižšie nameraných hodnôt vôbec. Premenné 

sexuálna funkčnosť s priemernou hodnotou 62,6 (pri smerodajnej odchýlke 32,27) a celková 

kvalita života  s priemernou hodnotou 61,2 (pri smerodajnej odchýlke 21,13), sú 

respondentmi hodnotené pomerne rovnako. U všetkých troch premenných bola ako najnižšia 

hodnota uvedená nula, najvyššie respondenti udali pre únavu deväťdesiatdva, sto pre 

sexuálnu funkčnosť a deväťdesiatpäť pre celkovú kvalitu života. 

Tabuľka 14. Hodnoty pre únavu, sexuálnu funkčnosť a celkovú kvalitu života  

  
Únava Sexuálna funkčnosť 

Celková kvalita 

života 

Priemer 39,43 62,6 61,2 

Smerodajná odchýlka 21,85 32,27 21,13 

Medián 44 66,7 66,7 

Minimum 0 0 0 

Maximum 92 100 95 

 Zdroj: vlastný výskum 

Na overenie vzťahu medzi únavou a sexuálnou funkčnosťou je stanovená nulová 

hypotéza: „Hodnota únavy u pacientov s roztrúsenou sklerózou nemá vplyv na ich 

spokojnosť so sexuálnou funkčnosťou.“ Spearmanov korelačný koeficient pre tento vzťah 

je 0,254 avšak signifikancia p = 0,085 (Tabuľka 15) na hladine významnosti ɑ = 0,05 a platí  

p > ɑ. Tým pádom, je nutné prijať nulovú hypotézu a pracovná hypotéza sa zamieta. Je 



94 
 

však potrebné zdôrazniť, že od troch respondentov neboli zistené údaje o ich sexuálnej 

funkčnosti, tým pádom neboli zaradení do overovania hypotézy. 

Tabuľka 15. Korelácia medzi únavou a sexuálnou funkčnosťou  

  

  
Únava Sexuálna funkčnosť 

Únava 

  

  

R 1 0,254 

p  0,085 

N 47 47 

Sexuálna funkčnosť 

  

  

R 0,254 1 

p 0,085  

N 47 47 

 Zdroj: vlastný výskum 

 Legenda: R – Spearmanov korelačný koeficient, p – signifikancia, N – celkový počet respondentov 

 

Šiesta hypotéza zisťovala možnú asociáciu medzi únavou a sexuálnou funkčnosťou. 

Nulová hypotéza, určená na testovanie je: „Hodnota únavy u pacientov s roztrúsenou 

sklerózou nemá vplyv na ich celkové hodnotenie kvality života.“ 

Na overenie hypotézy bol použitý Spearmanov korelačný koeficient pre 

neparametrické premenné. Na rozdiel od predchádzajúcej hypotézy, je pre koeficient R = 

0,767 evidentná vysoká signifikancia (p < 0,001) (Tabuľka 16). Na hladine významnosti ɑ 

= 0,05 platí  p < ɑ, čo ukazuje silný pozitívny vzťah. Nulová hypotéza sa zamieta, a prijíma 

sa pracovná hypotéza. 

Tabuľka 16. Korelácia medzi únavou a celkovou kvalitou života  

  

  
Únava Celková kvalita života 

Únava 

  

  

R 1 0,767 

p  < 0,001 

N 50 50 

Celková kvalita života 

  

  

R 0,767 1 

p < 0,001  

N 50 50 

 Zdroj: vlastný výskum 

 Legenda: R – Spearmanov korelačný koeficient, p – signifikancia, N – celkový počet respondentov 

5.5.5 Analýza výsledkov Hypotézy 7 

 

Ďalšia výskumná hypotéza bola zameraná na posúdenie súvislosti medzi typom 

roztrúsenej sklerózy a zamestnaním postihnutých pacientov. Stanovená bola nasledovne: 
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„Pacienti s relabujúco-remitentnou roztrúsenou sklerózou sú zamestnaní častejšie ako 

pacienti s inou formou roztrúsenej sklerózy.“  

Pred samotným testovaním bolo potrebné vytvoriť si nové kategórie premenných, 

keďže hypotéza sa zameriavala iba na jeden typ RS. Pre premennú typ roztrúsenej sklerózy, 

ktorá obsahovala päť odpovedí (relabujúco-remitentná, sekundárne progresívna, primárne 

progresívna, relabujúco-progresívna a neurčený typ) bola vytvorená nová premenná s dvomi 

kategóriami, kde 0 = iný typ ochorenia (SP RS, PP RS, RP RS) a 1 = relabujúco-remitentná 

RS. Premennú o ekonomickej aktivite/ neaktivite respondentov, ktorá mala pôvodne šesť 

odpovedí (zamestnaný/-á na trvalý pracovný pomer, zamestnaný/-á na skrátený pracovný 

pomer, nezamestnaný/-á, na starobnom dôchodku, na invalidnom dôchodku a iný typ) boli 

zlúčené a vytvorili novú premennú s dvoma kategóriami, kde 0 = bez zamestnania (starobný 

dôchodok, invalidný dôchodok, nezamestnaní, iné) a 1 = zamestnaný na trvalý alebo 

skrátený pracovný pomer. Tieto premenné boli následne zanesené do kontingenčnej tabuľky 

(Tabuľka 17). Tá ukazuje, že relabujúco-remitentnú formu RS má dvadsaťšesť respondentov 

(52 %) a z nich až šestnásť (32 %) je zamestnaných na trvalý alebo skrátený pracovný 

pomer. Oproti tomu zo zvyšných dvadsiatich štyroch respondentov, ktorí trpia iným typom 

RS je zamestnaných iba päť (10 %). 

Tabuľka 17. Kontingenčná tabuľka pre typ RS a zamestnanie  

Zdroj: vlastný výskum 

Legenda: TPP – trvalý pracovný pomer, SPP – skrátený pracovný pomer, RR RS- relabujúco-remitentná 

roztrúsená skleróza, Iná RS – iný typ roztrúsenej sklerózy 

 

Na overenie hypotézy bol použitý Chí- kvadrát test dobrej zhody, pre ktorý bola 

stanovená nulová hypotéza: Pacienti s relabujúco-remitentnou roztrúsenou sklerózou nie sú 

zamestnaní častejšie ako pacienti s inou formou RS. Z testu vyšla hodnota signifikantnosti 

p = 0,005 pri čom ɑ = 0,05  (p < ɑ). Z toho je možné usúdiť, že existuje signifikantný vzťah 

 

  

  

  

  

Zamestnanie 

Bez zamestnania 
Zamestnaný na 

TPP+SPP 
Spolu 

Typ roztrúsenej 

sklerózy 

 

Iná RS 19 (38 %) 5 (10 %) 24 (48 %) 

RR RS 10 (20 %) 16 (32 %) 26 (52 %) 

Spolu 29 (58 %) 21 (42 %) 50 (100 %) 
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medzi typom RS a zamestnaním. Aj v tomto prípade sa zamieta nulová a prijíma pracovná 

hypotéza. 

 

5.5.7 Doplnkové výsledky empirického výskumného procesu 

 

Pri spracovaní dát z dotazníkov sa ukázali zaujímavé výsledky aj pri premenných, 

ktoré neboli testované hypotézami, ale mohli by pomôcť k lepšiemu pochopeniu skúmanej 

problematiky.  

Keďže hlavným cieľom výskumnej činnosti bolo subjektívne zistenie kvality života 

pacientov s RS, otázky 53 a 54 v dotazníku MSQOL-54 (Príloha A) zisťovali ako 

respondenti tento jav hodnotia.  

Pri popisovaní subjektívneho pocitu zo života (Graf 6), z celkového počtu 

respondentov až dvadsaťjeden z nich (42 %) je so životom „väčšinou spokojných“, desať 

respondentov (20 %) sa  nevyslovuje ani negatívne ani pozitívne, a sú so životom „rovnako 

spokojní ako nespokojní“. Osem respondentov (16 %) sa vyjadruje pozitívne a sú vo svojom 

živote „šťastný“, dvaja respondenti (4 %) vnímajú vlastný život ako výborný. Na opačnej 

škále hodnotenia sú piati respondenti (10 %), ktorí sú so svojim životom „väčšinou 

nespokojní“, dvaja (4 %) vidia svoj život ako „nešťastný“ a jeden respondent (2 %) ho 

hodnotí pomenovaním „hrozný.“   

 

 

Graf 6.  Subjektívny pocit respondentov na kvalitu ich života (Zdroj: vlastný výskum) 
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V otázke 54 mali respondenti možnosť číselne vyjadriť hodnotu kvality ich života. 

Vyberali si jedno číslo na škále od nula do desať, kde nula predstavovala najhoršiu možnú 

kvalitu života a desať najlepšiu možnú kvalitu života.  Graf 7 ukazuje, že najčastejšou 

hodnotou pre KŽ bola hodnota päť, ktorú si vybralo desať respondentov (20 %), sprevádzaná 

hodnotami sedem a osem zhodne u deviatich respondentov (18 %). Veľmi dobrú hodnotu 

kvalite svojho života (deväť) pridelili až šiesti respondenti (12 %), jeden (2 %) ju ohodnotil 

desiatkou. Negatívne hodnotenie bolo v nižšej miere ako pozitívne. Dvaja respondenti (4 %) 

ju hodnotili štvorkou, štyria (8 %) trojkou, traja (6 %) ju hodnotili dvojkou, jeden (2 %) 

jednotkou a traja respondenti (6 %) vnímajú svoj život veľmi zle a ohodnotili ho nulou    

(priemerné hodnoty pre KŽ sú uvedené v Tabuľke 7 a 14). 

 

Graf 7. Číselne vyjadrené subjektívne hodnotenie kvality života respondentmi (zdroj: vlastný výskum) 

V dôsledku roztrúsenej sklerózy, sú mnohí pacienti nútení opustiť svoje zamestnanie, 

alebo sú preraďovaní na iné pracovné pozície. To, koľko z nich je ekonomicky aktívnych 

popisuje Graf 5. Zaujímavé je tiež rozloženie tejto premennej medzi pohlaviami (Graf 8). 

Najviac respondentov, päť mužov (10 %) a jedenásť žien (22 %) je ekonomicky neaktívnych 

a sú na invalidnom dôchodku. Starobný dôchodok poberajú tri ženy (6 %) a žiadny muž. Na 

trvalý pracovný pomer pracujú traja muži (6 %) a desať žien (20 %).  Ekonomicky aktívni, 

aj keď v zníženej miere sú tiež respondenti pracujúci na skrátený alebo čiastočný pracovný 

pomer. Medzi nimi sa nachádza jeden muž (2 %) a sedem žien (14 %). Do okruhu 

ekonomicky aktívnych zaraďujeme aj skupinu respondentov, v ktorej jednotlivci pracujú na 

skrátený alebo čiastočný pracovný pomer a zároveň sú poberateľmi invalidného dôchodku. 

Zaraďujeme k nim jedného muža (2 %) a tri ženy (6 %). Osobitnú skupinu predstavujú 
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matky, ktoré aktuálne nepracujú ale sú na materskej (dve ženy) alebo rodičovskej dovolenke 

(jedna žena). 

 

 

Graf 8. Ekonomická aktivita respondentov rozdelená podľa pohlavia v %  

Zdroj: vlastný výskum  

Legenda: TPP – trvalý pracovný pomer, SPP – skrátený pracovný pomer, SD – starobný dôchodok, ID – 

invalidný dôchodok, SPP + ID – skrátený pracovný pomer v kombinácii s invalidným dôchodkom 

 

Pri pohľade na vekové rozloženie ekonomicky aktívnych respondentov s RS (Graf 9) 

je evidentné, že najviac zamestnaných na trvalý pracovný pomer je päť respondentov (10 

%),  vo vekovej skupine 30–39 rokov, traja (6 %) vo veku 20–29 rokov, dvaja (4 %) vo veku 

40–49 rokov a traja respondenti (4 %) vo veku 50–59 rokov. Žiadny z respondentov nad 

šesťdesiat rokov nie je trvalo zamestnaný. Na skrátený pracovný pomer sú zhodne traja  

respondenti (6 %) vo vekových skupinách 30–39 a 40–49 rokov, a po jednom (2 %) medzi 

20–29 ročnými a 50–59 ročnými. Traja nezamestnaní respondenti sú zaradení v rámci 

vekových skupín 30–39, 40–49 a 50–59 rokov. V starobnom dôchodku sú dvaja respondenti 

(4 %) na šesťdesiat rokov a jeden vo veku 50–59  rokov. Najviac respondentov je medzi 

pacientmi na invalidnom dôchodku, ktorí sú do vekových skupín rozdelení nasledovne: 

dvaja (4 %) vo veku 30–39 rokov, piati (10 %) vo veku 40–49 rokov, šiesti (12 %) vo veku 

50–59 rokov a traja (6 %) nad šesťdesiat rokov. Tri matky na materskej alebo rodičovskej 

dovolenke pochádzajú z vekovej skupiny 30–39 rokov. 
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Graf 9. Ekonomická aktivita respondentov rozdelená podľa vekových skupín v %  

Zdroj: vlastný výskum  

Legenda: TPP – trvalý pracovný pomer, SPP – skrátený pracovný pomer, SD – starobný dôchodok, ID – 

invalidný dôchodok, SPP + ID – skrátený pracovný pomer v kombinácii s invalidným dôchodkom 
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6 DISKUSIA VÝSLEDKOV 

 

V predchádzajúcej kapitole boli popísané výsledky testovaných hypotéz, ktoré boli 

stanovené v súlade s výskumným cieľom a výskumnou otázkou: Ktoré z vybraných faktorov 

majú vplyv na kvalitu života pacientov s roztrúsenou sklerózou? V ďalšej časti práce sa 

venujeme analýze a zhodnoteniu získaných výsledkov. 

Z celkovo siedmych formulovaných hypotéz sa nám päť hypotéz potvrdilo a dve sa 

nepotvrdili. Najdôležitejšie zistenia, podložené štatistickým vyhodnotením získaných 

údajov, poukazujú na to, že bolesť a únava sú faktory s preukázaným vysokým negatívnym 

vplyvom na kvalitu  života. Potvrdila sa nám tiež hlavná hypotéza o pozitívnom vplyve 

fyzického a duševného zdravia na celkovú kvalitu života.  

 

6.1 Diskusia výsledkov Hypotézy 1 

 Kvalita života je multifaktorový pojem zahŕňajúci viaceré zložky života človeka. 

Najdôležitejšie z nich sú fyzické a duševné zdravie. Roztrúsená skleróza je primárne 

somatické ochorenie postihujúce najmä fyzickú zložku zdravia. Vzhľadom na svoj 

chronický priebeh a lokalizáciu v centrálnom nervovom systéme ju však často sprevádzajú 

symptómy poškodenia duševného zdravia.  

 Prvá výskumná hypotéza preto zisťuje mieru vplyvu fyzického a duševného zdravia 

na kvalitu života a bola stanovená: „S vyššou hodnotou fyzického a duševného zdravia sa 

zvyšuje kvalita života pacientov s roztrúsenou sklerózou.“ Hypotéza bola testovaná 

pomocou Spearmanovho korelačného testu. Pre hodnotu fyzické zdravie bola zistená 

korelácia R = 0,551 pri signifikantnosti  p < 0,001 a pre duševné zdravie R = 0,716 pri 

signifikantnosti p < 0,001. Táto hypotéza sa potvrdila a ukázala, že čím vyššie pacienti s RS 

hodnotia svoje fyzické a duševné zdravie, tým je kvalita ich života lepšia. 

 Veľmi podobné výsledky zistili aj Yamout et al. (2013, p. 761) a Füvesi et al. (2010, 

p. 61). Štúdie, ktoré by vyvracali výsledky nášho výskumu sa nám nepodarilo nájsť. Je 

logické, že pokiaľ sú dve základné komponenty kvality života hodnotené dobre, musí byť 

dobre hodnotená aj celková kvalita života. V rámci nášho výskumu respondenti hodnotili 

celkovú kvalitu života 61,2 bodmi, a na stupnici od nula do desať jej priemerne pridelili 

hodnotu 5,76. Zo všetkých respondentov až tridsaťsedem z nich ohodnotilo svoju KŽ piatimi 

bodmi a vyššie (Graf 7). Dvadsaťjeden respondentov uviedlo, že sú so svojim životom 

väčšinou spokojní (Graf 6). 
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 Treba poznamenať, že veľký vplyv na kvalitu života má závažnosť postihnutia 

v dôsledku roztrúsenej sklerózy. Je rozdiel, či je fyzická funkčnosť pacienta obmedzená 

natoľko, že má problémy s chôdzou a je odkázaný na invalidný vozík, alebo pociťuje iba 

brnenie v končatinách. Z duševných porúch v dôsledku RS sa veľmi často vyskytuje 

depresia, s celoživotnou prevalenciou u polovice všetkých pacientov, čo je až trikrát viac 

ako u bežne populácie (Havrdová, 2013, s. 132). Týmto samozrejme nechceme zľahčovať 

iné symptómy ochorenia. Chceme poukázať na to, že roztrúsená skleróza je ochorenie veľmi 

variabilné, jej vývoj je nepredvídateľný a na každého postihnutého človeka vplýva odlišným 

spôsobom. 

 

6.2 Diskusia výsledkov Hypotézy 2 

 Trendom v rozvinutých štátoch je zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti, 

zlepšovanie životných podmienok a s tým súvisiace predĺženie očakávanej dĺžky života. 

Navzdory tomuto jednoznačne pozitívnemu trendu sa logicky udávajú problémy súvisiace 

s vyššou dĺžkou života obyvateľov. Udáva sa napríklad vyššia záťaž chronickými 

a civilizačnými ochoreniami, a taktiež sa znižujú niektoré komponenty kvality života. 

Výskumami bola preukázaná signifikantná závislosť veku na fyzickú funkčnosť (Chappell, 

Cooke, 2010, p. 1–2) a aj na kognitívnu funkčnosť (Salthouse, 2009, p. 507). Niektorí autori 

naopak uvádzajú, že po zohľadnení viacerých faktorov sa vplyv veku na kvalitu života stráca 

(Netuveli et al., 2006, p. 1472).  

 V rámci nášho výskumného procesu sme skúmali, existenciu závislosti medzi vekom 

pacientov a kvalitou ich života. Pri overovaní našej hypotézy „Zvyšujúci sa vek pacientov 

s roztrúsenou sklerózou je asociovaný so znižujúcim sa celkovým hodnotením kvality ich 

života“, korelačný koeficient závislosti vyšiel 0,13 avšak jeho signifikancia bola 0,367. 

Napriek našim očakávaniam sa hypotéza nepotvrdila, a nezistili sme štatisticky 

signifikantnú závislosť medzi vekom a kvalitou života. Toto zistenie je čiastočne v rozpore 

so štúdiou autorov Łabuz-Roszak et al (2013, p. 437–438), podľa ktorých starší ľudia 

s progresívnou formou RS subjektívne hodnotia kvalitu svojho života horšie, ako mladší 

ľudia s relabujúcou formou RS. V ich štúdii mal však okrem veku rozhodujúcu úlohu aj 

vplyv formy roztrúsenej sklerózy. Heiskanen et al. (2007, p. 204) potvrdili závislosť veku 

na kvalitu života. Rozdielnosť medzi výsledkami respondentov získaných zo zahraničných 

štúdií a v našom výskume vyplýva podľa nášho názoru z menšej výskumnej vzorky. 
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 Veľkosť vzorky respondentov je pre výskum podstatná. Bez dostatočného počtu 

respondentov nie je možné výsledky generalizovať na celý základný súbor skúmanej 

populácie. Pri interpretácii našich výsledkov je potrebné vziať do úvahy, že naši respondenti 

mali priemerný vek 41,8 rokov u mužov a 44,5 roku u žien. Staršia generácia respondentov 

bola zastúpená iba piatimi ženami nad šesťdesiat rokov (Graf 2). Z toho dôvodu nemôžeme 

vnímanie kvality života staršími pacientmi zovšeobecniť. 

 

6.3 Diskusia výsledkov Hypotézy 3 a 4 

 Predpokladá sa, že 29–86 % pacientov s roztrúsenou sklerózou pociťuje v dôsledku 

ochorenia bolesť (Crayton, Rossman, 2006, p. 454). Podľa Vágnerovej (2004, s. 63) je bolesť 

chápaná ako nepríjemný zmyslový a emočný prežitok, a je prežívaná ako signál negatívnej 

zmeny telesného stavu, a slúži na potvrdenie choroby. U pacientov sa môže vyskytovať 

v rôznych formách, ako bolesť akútna, chronická, somatická alebo psychogénna. Chronická 

bolesť pri RS súvisí s rôznymi aspektmi objavujúcimi sa v priebehu ochorenia a ich liečbou. 

Jej pôvod je rôzny a môže pochádzať zo svalov, kĺbov, kostí. Drulovic et al (2015, p. 1600) 

v štúdii, do ktorej bolo zapojených 650 pacientov s RS zistili, že prediktormi pre prítomnosť 

bolesti sú hlavne vyšší vek pacientov, dĺžka priebehu  ochorenia a primárne progresívna 

forma ochorenia. Priemerná hodnota indexu bolesti udávaná našimi respondentmi bola 65,55 

(SD = 24,67). Táto hodnota naznačuje, že pacienti nepociťujú až takú mieru bolesti, akú sme 

očakávali. 

 V rámci nášho výskumu nás zaujímal vplyv bolesti na fyzickú a sociálnu funkčnosť 

pacientov a boli formulované hypotézy, H3: „Znižujúca sa hodnota indexu bolesti 

u pacientov s roztrúsenou sklerózou je asociovaná s ich nižšou fyzickou funkčnosťou“ a H4: 

„Znižujúca sa hodnota indexu bolesti u pacientov s roztrúsenou sklerózou znižuje ich 

sociálnu funkčnosť.“ Pre správne pochopenie hypotéz je potrebné dodať, že formulácia 

„znižujúci sa index bolesti“ bola zvolená z dôvodu, že zistené hodnoty sú merané na stupnici 

od nula do sto, kde nula znamená najhoršiu možnú hodnotu a sto najlepšiu možnú hodnotu.  

 Pri testovaní tretej hypotézy nám hodnota Spearmanovho koeficientu korelácie vyšla 

0,395 a ukázala sa ako stredne signifikantná (p = 0,005). Z toho vyplýva, že so znižujúcou 

sa hodnotou bolesti (t. j. subjektívne horšie znášanou bolesťou) sa signifikantne znižuje aj 

hodnota fyzickej funkčnosti a hypotéza sa potvrdila. Podobné výsledky vzišli aj z testovania 

štvrtej hypotézy, kde hodnota Spearmanovho korelačného koeficientu vyšla 0,377 a pri p = 
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0,008 naznačuje silnú pozitívnu asociáciu medzi bolesťou a sociálnou funkčnosťou. Našu 

hypotézu sme mohli opäť prijať.  

 Nick et al. (2015, p. 830) v tejto súvislosti potvrdzujú, že bolesť v dôsledku RS je 

rizikovým faktorom pre horšie mentálne zdravie a vznik sociálneho hendikepu. Yamout et 

al. (2013, p. 759–761) zistili, že bolesť negatívne ovplyvňuje fyzickú funkčnosť pacientov 

s RS, a tým aj celkovú kvalitu ich života. 

 Bolesť je faktor, ktorý so sebou prináša ďalšie negatívne symptómy ako úzkosť, 

únavu, vyčerpanie. V dôsledku bolesti pacienti s RS nie sú mnohokrát schopní vykonávať 

bežné denné aktivity, pracovať, ale ani napĺňať svoje sociálne potreby. Bolesť ochromuje 

ich telo aj myseľ. Napriek medicínskemu pokroku, stále neexistuje primeraná liečba na 

prekonanie bolesti vznikajúcej v dôsledku RS. Pacientom sú väčšinou predpisované lieky na 

potlačenie bolesti, ktoré však neliečia jej zdroj, potláčajú iba symptómy. Aj z toho dôvodu 

sú pacientom odporúčané alternatívne spôsoby zbavenia sa bolesti. Zaužívané sú relaxačné 

a meditačné techniky, nenáročné fyzické aktivity, ktoré pomáhajú odstrániť hlavne bolesť 

svalov a kĺbov, a prechádzky.  

 

6.4 Diskusia výsledkov Hypotézy 5 a 6 

 Ako bolo spomenuté v časti 2.1 Symptomatológia roztrúsenej sklerózy, únava je 

jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich prejavov RS a až štvrtina pacientov ju vníma ako 

najviac obmedzujúcu (Havrdová, 2013, s. 139). Neexistuje žiadna všeobecne prijateľná 

definícia únavy, keďže jej vnímanie je vyslovene subjektívne. U pacientov s roztrúsenou 

sklerózou je únava väčšinou definovaná na základe ich subjektívnej výpovede o pocite 

vyčerpania a zvýšenej snahe pri vykonávaní fyzických a duševných činností (Charvet et al., 

2014, p. 4). 

  Respondenti v našom výskume hodnotili index energie veľmi nízko, priemerná 

hodnota bola 39,43 (SD = 21,85), čo demonštruje vysokú mieru únavy. Amato et al. (2001, 

p. 341–342), ktorí vo svojej štúdii zameranej na mieru vplyvu únavy, depresie a postihnutia 

na kvalitu života, použili taktiež dotazník MSQOL-54, zistili hodnotu energie 

u respondentov 52,82 (SD = 20,89). Oproti nami zisteným údajom je táto hodnota vyššia, 

avšak naša výskumná skupina bola menšia o dvadsaťštyri respondentov. Rovnako treba brať 

do úvahy, že únava je faktor veľmi premenlivý. Pri zisťovaní indexu únavy/energie nevieme 

v akom rozpoložení sa naši respondenti nachádzali. Charvet el al. (2014, p. 7) uvádzajú, že 
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na únavu vplývajú aj ďalšie vedľajšie faktory, ako bolesť, problémy so spánkom, vedľajšie 

účinky liekov, depresie. Únava je teda faktor variabilný a treba ju vnímať komplexne. 

Otázky v dotazníku sú koncipované tak, aby pacienti popisovali jednotlivé aspekty za 

obdobie posledných štyroch týždňov pred hodnotením, čím sa dá minimalizovať vplyv 

aktuálneho stavu a získať širší náhľad na skúmaný faktor.  

 Väčšina štúdií zameriavajúcich sa na kvalitu života zisťuje koreláciu medzi únavou 

a ku zdraviu sa vzťahujúcu kvalitu života (HRQOL). Aj preto sme jednu z našich 

výskumných hypotéz formulovali: „Znižujúca sa hodnota indexu únavy u pacientov 

s roztrúsenou sklerózou znižuje ich celkové hodnotenie kvality života.“ Pri testovaní 

hypotézy sa nám ukázal silný pozitívny vzťah medzi týmito premennými (p < 0,001), 

a hypotézu sme mohli prijať. Podobne vysoko signifikantný výsledok (p = 0,001) vidíme aj 

zo štúdie autorov Fricska-Nagy et al. (2016, p. 29), ktorí porovnávali celkovú kvalitu života 

na vzorke pacientov pociťujúcich bolesť, alebo naopak boli bez bolesti. Respondenti 

nepociťujúci žiadnu bolesť hodnotili kvalitu života 75,01 (SD = 14,85). Naopak tí, ktorí 

bolesť pociťovali, hodnotili KŽ iba 51,98 (SD = 15,94). Merkelbach et al. (2002, p. 392) 

hovoria o vysokom vplyve bolesti na kvalitu života, pretože od nej závisí ako je pacient 

schopný s ochorením žiť. 

 V práci sme tiež zisťovali, či existuje vzťah medzi únavou a sexuálnou funkčnosťou 

pacientov. Ako popisujeme vyššie v časti 3.5 Rodinný a sexuálny život pacientov s RS, 

problémy so sexuálnou funkčnosťou pociťuje až 75 % všetkých pacientov s RS, a 50 % žien 

trpiacich RS (Crayton, Rossman, 2006, p. 453). Sexuálna dysfunkčnosť sa prejavuje u oboch 

pohlaví poruchami libida a problémami s dosiahnutím orgazmu.  

 Výskumná hypotéza: „Znižujúca sa hodnota indexu  únavy u pacientov s roztrúsenou 

sklerózou znižuje ich spokojnosť so sexuálnou funkčnosťou,“ sa nám pri testovaní 

nepotvrdila, napriek tomu, že v rámci iných štúdií bola dokázaná korelácia medzi týmito 

premennými. Napríklad Fricska-Nagy et al. (2016, p. 29) v rámci svojho výskumu 

identifikovali signifikantnú závislosť medzi únavou a sexuálnou funkčnosťou (p = 0,001). 

Pri porovnaní pacientov trpiacich únavou, ktorí hodnotili sexuálnu funkčnosť 64,02 (SD = 

31,68) s kontrolnou skupinou bez pociťovanej únavy, kde bola zistená hodnota 88,99 (SD = 

16,37), vidíme výrazný vplyv únavy aj na tento faktor kvality života. V štúdii to potvrdzujú 

aj Foley a Beier (2015, p. 1–2), podľa ktorých 75 % mužov, trpiacich sexuálnou 

dysfunkčnosťou v dôsledku RS, udáva zvýšenú mieru únavy.  
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 Rozdiel medzi našimi výsledkami a výsledkami so štúdií môže v prvom rade 

vychádzať z našej malej výskumnej vzorky. Ďalším problémom je možná hanblivosť 

respondentov. Vo všeobecnosti majú ľudia problém hovoriť o svojich sexuálnych 

problémoch. Tieto problémy tu však sú, a aj pacienti s RS by im mali venovať zvýšenú 

pozornosť, a v prípade potreby vyhľadať odborníka, ktorý by im mohol pomôcť. Pre väčšinu 

ľudí je potreba intimity a uspokojovania pocitov s ňou spojených esenciálna vec. Aj preto 

môžu problémy v sexuálnom živote viesť k frustrácii nielen na strane pacienta, ale aj jeho 

partnera, čo môže v konečnom dôsledku vyvrcholiť rozpadom partnerských vzťahov alebo 

viesť k mimomanželskému intímnemu pomeru.   

 

6.5 Diskusia výsledkov Hypotézy 7 

 Na kvalitu života majú vplyv aj faktory, ktoré nevychádzajú priamo zo symptómov 

ochorenia, ale pod jeho vplyvom spôsobujú zmeny v každodenných činnostiach a aktivitách. 

Jedným z nich je práca. V kapitole 3.3.1 Zamestnávanie osôb s roztrúsenou sklerózou 

uvádzame, že z dôvodu RS má mnoho pacientov problémy so zamestnaním sa. 

Zamestnávatelia väčšinou s nevôľou prijímajú pracovníkov s RS, avšak podľa nášho názoru 

to vyplýva hlavne z ich neinformovanosti o ochorení a predstavy, že osoby s RS nie sú 

schopné vykonávať rovnako kvalitnú prácu ako zdraví jedinci. Do istej miery to môže byť 

pravda, ale významnú úlohu zohráva predovšetkým charakter práce a jej fyzická a mentálna 

náročnosť. Dôležitú úlohu zohráva tiež forma roztrúsenej sklerózy. 

  Vieme, že RS sa môže vyskytovať v štyroch formách, ktoré sú odlišné priebehom 

a možnosťami liečby (viď kapitolu 2.7 Klasifikácia roztrúsenej sklerózy). Relabujúco-

remitentná RS (RR RS) sa vyskytuje u 85–90 % pacientov a vyznačuje sa striedaním období 

atakov a remisií. Táto forma je zároveň pacientmi najlepšie znášaná a ako jediná sa dá 

výrazne ovplyvniť liekmi. Jej protikladom je primárne-progresívna forma, ktorá sa od 

nástupu symptómov progresívne zhoršuje, vo väčšine prípadov vedie k invalidizácii 

pacientov a terapeuticky je veľmi málo ovplyvniteľná. 

  Na základe týchto poznatkov predpokladáme, že forma RS má vplyv aj na 

zamestnanie pacienta a vyslovili sme hypotézu: „Pacienti s relabujúco-remitentnou 

roztrúsenou sklerózou sú zamestnaní častejšie ako pacienti s inou formou roztrúsenej 

sklerózy.“  
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 Výsledky nášho výskumu naznačujú, že 26 % zo všetkých respondentov je 

zamestnaných na trvalý pracovný pomer a 16 % na skrátený pracovný pomer (Graf 5). Ak 

sa pozrieme bližšie iba na pacientov s RR RS, tak vidíme, že touto formou trpí dvadsaťšesť 

našich respondentov a šestnásť z nich je zamestnaných na trvalý alebo skrátený pracovný 

pomer (Tabuľka 17). Toto číslo je trikrát väčšie ako u ostatných foriem RS, kde je 

zamestnaných na trvalý alebo skrátený pracovný pomer iba päť z respondentov. Göksel et 

al. (2014, p. 5) vo svojej štúdii zameranej na nórskych pacientoch s RS zistili podobné 

výsledky. Z celkového počtu 213 respondentov, bolo deväťdesiatšesť z nich zamestnaných 

na trvalý alebo skrátený pracovný pomer. Z toho až sedemdesiatštyri (66,1 %) bolo 

pacientov s RR RS. Napriek tomu, že naša vzorka pacientov je štyrikrát menšia, ukazuje sa, 

že forma RS je dôležitým prediktorom pre zamestnanie. Relabujúco-reminentná forma sa tu 

môže ako najlepšia javiť z dôvodu jej pomalého priebehu. V období remisie, keď je stav 

pacienta stabilizovaný a neprejavujú sa žiadne symptómy ochorenia, môže pacient pracovať 

bez väčších obmedzení. V období atakov väčšinou končí na nemocenskej dovolenke. 

Priebeh RR RS je však oproti ostatným formám pomalší, takže umožňuje viac príležitostí 

k zamestnaniu. 

 Hypotézu nám potvrdil aj výsledok Chí-kvadrát testu dobrej zhody, a ukázal nám, že 

medzi formou RS a zamestnávaním existuje signifikantná závislosť. Túto závislosť 

potvrdzujú Glanz et al. (2012, p. 1034), ktorí skúmali pracovnú produktivitu u pacientov 

s RS a zistil, že 65 % zo skúmaných pacientov trpiacich menej závažnou formou ochorenia 

je zamestnaných, oproti 17 % pacientom so závažnou formou ochorenia. 

 Zaujímavé je tiež zistenie, že zo všetkých skúmaných pacientov je na trvalý pracovný 

pomer zamestnaných 20 % žien a 6 % mužov, a na skrátený pracovný pomer pracuje 14 % 

žien a 2 % mužov. Potvrdzujú to aj Simmons, Tribe, McDonald (2010, p. 929), podľa 

ktorých pravdepodobnosť odchodu zo zamestnania v dôsledku RS je dva a polkrát väčšia 

u mužov ako u žien. Síce nevieme, aký typ práce naši respondenti vykonávajú, ale môžeme 

vychádzať z toho, že ženy väčšinou pracujú na miestach fyzicky menej náročných. Muži 

častejšie pracujú v odvetviach vyznačujúcich sa väčšou fyzickou aktivitou, tým pádom im 

symptómy ochorenia môžu významnejšie sťažovať výkon práce.  
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7 ZÁVER 

 

 Roztrúsená skleróza je chronické ochorenie spôsobujúce degeneratívne zmeny 

v centrálnom nervovom systéme a môže viesť k invalidizácii postihnutých jedincov. 

Moderná medicína je schopná liečiť ochorenia, ktoré v minulosti výrazne skracovali dĺžku 

života. Dĺžka života je však ukazovateľ kvantitatívny a nehovorí nič o tom, ako a čím je 

život človeka naplnený, nevieme aká je jeho kvalita. 

 Diplomová práca popisuje dopad roztrúsenej sklerózy nielen na zdravotný stav 

pacientov, ale aj na viaceré oblasti ich života. Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať 

vplyv roztrúsenej sklerózy na životnú úroveň pacienta a identifikovať možnosti jeho 

pracovnej a sociálnej integrácie po diagnostikovaní ochorenia. Teoretická časť práce 

popisuje vznik, priebeh, klinické prejavy, diagnostiku a terapiu ochorenia. Významná časť 

je venovaná otázke integrácie pacientov do tých sfér života, z ktorých môže byť v dôsledku 

ochorenia výlučený – pracovnej, spoločenskej a kultúrnej, a ukazuje možnosti ako sa do nich 

môže opätovne aktívne zapojiť. 

 Čiastkovým cieľom práce bolo zistiť, ako samotní pacienti s roztrúsenou sklerózou 

subjektívne hodnotia kvalitu svojho života. Na dosiahnutie tohto cieľa bol vykonaný 

empirický výskumný proces, v rámci ktorého sme dotazníkovou formou získali údaje od 

päťdesiatich respondentov spomedzi pacientov s roztrúsenou sklerózou žijúcich v Českej 

republike. Roztrúsená skleróza postihuje dva až trikrát častejšie ženy ako mužov. Tento fakt 

môžeme demonštrovať aj na našej výskumnej vzorke, zahrňujúcej tridsaťosem žien 

a dvanásť mužov. V súlade s výskumným cieľom a výskumnou otázkou bolo stanovených 

sedem hypotéz zisťujúcich, ktoré faktory majú najväčší vplyv na kvalitu života. Päť hypotéz 

sa nám potvrdilo, dve sme zamietli.  

 Na základe výsledkov nášho výskumného procesu môžeme konštatovať, že faktory 

s najväčším negatívnym vplyvom na kvalitu života sú bolesť a únava. Obidva sú zároveň 

najčastejšie udávanými symptómami ochorenia a postihujú minimálne polovicu všetkých 

pacientov s roztrúsenou sklerózou bez ohľadu na vek alebo pohlavie. Podľa našich zistení, 

má bolesť signitfikantný vplyv na fyzickú a sociálnu funkčnosť pacientov, únava výrazne 

znižuje celkovú kvalitu života. Nepotvrdila sa nám závislosť vplyvu únavy na sexuálnu 

funkčnosť pacientov. Faktory, ktoré pozitívne vplývajú na kvalitu života pacienta 

s roztrúsenou sklerózou, sú jeho fyzické a duševné zdravie, ktoré sa výrazne odvíjajú od 

symptómov ochorenia. 
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 Vieme, že pod vplyvom roztrúsenej sklerózy prichádzajú mnohí pacienti 

o zamestnanie alebo majú problémy získať ho. Ako budúcich personalistov nás z toho 

dôvodu zaujímalo, či existuje súvislosť medzi typom roztrúsenej sklerózy a zamestnávaním. 

Zistili sme, že pacienti s relabujúco-remitentnou formou sú zamestnaní trikrát častejšie, ako 

pacienti s inou formou ochorenia. Relabujúco-remitentná roztrúsená skleróza je zároveň 

všeobecne najlepšie znášanou a najviac rozšírenou spomedzi všetkých foriem ochorenia.  

 Na záver je potrebné zdôrazniť, že naša výskumná skupina bola pomerne malá, a 

preto údaje, ktoré sme od nich získali nemôžeme generalizovať na celú českú populáciu 

pacientov s roztrúsenou sklerózou.  
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11 PRÍLOHY 

 

Príloha A: Dotazník- Meranie kvality života u pacientov s roztrúsenou sklerózou 

 

Vážená paní, vážený pane. 

 

Jsem studentkou andragogiky a personálního řízení na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze. Touto cestou bych Vás chtěla požádat o účast na výzkumu, který je součásti 

mé diplomové práce a zabývá se kvalitou života pacientů s roztroušenou sklerózou. Výzkum 

je zcela anonymní a slouží ke studijním účelům a výsledky výzkumu by mohly být využity 

ke zlepšení kvality života takto postižených lidí 

Na začátku prosím vyplňte základní údaje o své osobě, poté pokračujte dle instrukcí. 

 

Předem Vám mockrát děkuji za ochotu a pomoc. 

 

Vyplněný dotazník prosím odešlete na můj email: iveta.kaczarova@gmail.com 

 

 

Pohlaví: 

Věk: 

Rodinný stav: 

 

Trvání nemoci (od diagnostikování): 

 

Typ nemoci (pokud ho znáte):  

a) relaps - remitující RS 

b) sekundární progresivní RS 

c) primární progresivní RS 

d) relaps - progresivní RS 

e) nevím 

 

Jste (označte odpověď):  

a) zaměstnaný/á na trvalý pracovní poměr 

b) zaměstnaný/á na částeční/ zkrácený pracovní poměr 

c) nezaměstnaný/á 

d) na důchodu 

e) na invalidním důchodu 

f) jiné (prosím specifikujte) 

  

 

 

 

 

mailto:iveta.kaczarova@gmail.com
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INSTRUKCE K OTÁZKÁM: 

 

Tento průzkum slouží k posouzení Vašeho zdraví a denních aktivit. Odpovězte prosím na 

všechny otázky zvýrazněním (barevným odlišením, podtržením, neboj jiným výrazným 

způsobem) příslušného čísla (1, 2, 3…) 

 

Pokud si nejste jistý/á, jak odpovědět na otázku, uveďte prosím odpověď nejvíce 

odpovídající Vašemu stavu, a zapište poznámku, příp. vysvětlení na okraj. 

 

 

Kdybyste potřeboval/a pomoc se čtením nebo vyplněním dotazníku, požádejte o ni další 

osobu. 

 

1. Všeobecně můžete říci, že Vaše zdraví je: (vyberte jednu odpověď) 

Výborné .....................................................1 

Velice dobré ..............................................2 

Dobré..........................................................3 

Uspokojivé..................................................4 

Špatné ........................................................5 

 

 

2. V porovnání s předchozím rokem, jak byste obecně ohodnotil/a své zdraví teď? (vyberte 

jednu odpověď) 

 

Mnohem lepší teď než před rokem..............1 

O něco lepší teď než před rokem.................2 

Přibližně stejné ............................................3 

O něco horší teď než před rokem.................4 

Mnohem horší teď než před rokem..............5 

 

 

 

3. - 12.  Následující otázky popisují činnosti, které můžete dělat během běžného dne. 

Omezuje Vás Vaše zdraví v těchto činnostech? Pokud ano, do jaké míry? (vyberte jedno 

číslo v každém řádku) 

 

 

.. 

Ano, velmi 

omezuje 

Ano, trochu 

omezuje 

Ne, vůbec 

neomezuje  

3. Aktivní činnosti jako běh, 

zvedání těžkých předmětů, 

zúčastňování se namáhavých 

sportů 

1 2 3 

4. Mírné činnosti jako 

přesouvání stolu, vysávání, 

hraní kuželek nebo golfu  

1 2 3 
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5. Zvedání nebo nošení nákupů 

(potraviny, apod.) 
1 2 3 

6. Výstup do několika pater 1 2 3 

7. Výstup do jednoho patra 1 2 3 

8. Ohýbaní se, kleknutí nebo 

předklon 
1 2 3 

9. Projít více než jeden kilometr 1 2 3 

10. Projít několik bloků 1 2 3 

11. Projít jeden blok 1 2 3 

12. Koupání se a oblékání 1 2 3 

 

 

 

13. - 16.  Měl/a jste během posledních 4 týdnů některý z následujících problémů při 

vykonávání své práce nebo jiné běžné denní činnosti vzhledem ke svému fyzickému 

zdraví? (vyberte jednu možnost v každém řádku) 

 

 

. ANO NE 

13. Musel/a jste omezit množství času 

stráveného při práci nebo jiných 

aktivitách? 

1 2 

14. Udělal/a jste méně, než byste 

chtěl/a? 
1 2 

15. Byl/a jste omezen/a typem práce 

nebo jiné činnosti? 
1 2 

16. Měl/a jste těžkosti při výkonu práce 

nebo jiné činnosti (např. Vás to stálo 

víc úsilí) 

1 2 
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17. - 19. Měl/a jste během posledních 4 týdnů některý z následujících problémů při 

vykonávání své práce nebo jiné běžné denní činnosti z emocionálních důvodů? (vyberte 

jednu možnost v každém řádku) 

 

 

. ANO NE 

17. Musel/a jste omezit množství času 

stráveného při práci nebo jiných 

aktivitách? 

1 2 

18. Udělal/a jste méně, než byste 

chtěl/a? 
1 2 

19. Neodvedl/a jste práci nebo jiné 

činnosti tak důkladně jako obvykle? 
1 2 

 

 

 

20. V průběhu posledních 4 týdnů, do jaké míry Vám Vaše fyzické zdraví nebo emocionální 

důvody zasahovaly do Vašich běžných společenských aktivit s rodinou, přáteli, sousedy, 

apod.? (vyberte jedno číslo) 

 

Vůbec ne....................................................1 

Mírně.........................................................2 

Středně.......................................................3 

Silně...........................................................4 

  Velmi silně.................................................5 

 

 

 

BOLEST 

 

21. Kolik tělesné bolesti jste pociťoval/a během posledních 4 týdnů? (vyberte jedno číslo) 

 

  Žádnou........................................................1 

  Velmi mírnou..............................................2 

  Mírnou.........................................................3 

  Střední.........................................................4 

  Silnou..........................................................5 

  Velmi silnou................................................6 

 

 

22. Během posledních 4 týdnů, jak silně Vám bolest zasahovala do Vaší běžné práce 

(včetně práce mimo domov i doma)?  (vyberte jedno číslo) 

 

  Vůbec ne....................................................1 

  Mírně..........................................................2 

  Středně.......................................................3 
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  Silně...........................................................4 

  Velmi silně.................................................5 

 

 

23. - 32.  Tyhle otázky jsou zaměřené na to, jak jste se cítil/a během posledních 4 týdnů. 

Pro každou otázku prosím vyberte jednu odpověď, která je Vašim pocitům nejblíže. 

 

 

. 
Po celou 

dobu 

Většinu 

času 

Dobrou 

většinu 

času 

Nějaký 

čas 

Minimum 

času 
Nikdy 

23. Jste se cítil/a 

plný/á elánu? 
1 2 3 4 5 6 

24. Jste byl/a velmi 

nervózní? 
1 2 3 4 5 6 

25. Jste se cítil/a tak 

špatně, že Vás nic 

nemohlo rozveselit? 

1 2 3 4 5 6 

26. Jste se cítil/a 

spokojeně? 
1 2 3 4 5 6 

27. Jste měl/a 

spoustu energie? 
1 2 3 4 5 6 

28. Jste se cítil/a 

sklíčený/á a 

smutný/á? 

1 2 3 4 5 6 

29. Jste se cítil/a 

vyčerpaně? 
1 2 3 4 5 6 

30. Jste byl/a 

šťastným člověkem? 
1 2 3 4 5 6 

31. Jste se cítil/a 

unaveně? 
1 2 3 4 5 6 

32. Jste se cítil/a 

odpočatě po ranním 

probuzení? 

1 2 3 4 5 6 

 

 

33. Během posledních 4 týdnů, jaké množství času Vám Vaše fyzické zdraví nebo 

emocionální problémy zasahovaly do společenských aktivit (např. návštěva přátel, rodiny, 

apod.)? (vyberte jednu možnost) 

  

  Po celou dobu...........................................1 

  Většinu času..............................................2 

  Nějaký čas.................................................3 

  Minimum času..........................................4 

  Nikdy…………........................................5 
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ZDRAVÍ OBECNĚ  

 

34. - 37.  Nakolik PRAVDIVÉ nebo NEPRAVDIVÉ je pro Vás každé z následujících 

tvrzení? (vyberte jedno číslo v každém řádku)  

 

. 
Rozhodně 

pravda 

Většinou 

pravda 

Nejsem si 

jistý 

Většinou 

nepravda 

Rozhodně 

nepravda 

34. Zdá se mi, že 

onemocním snadněji než 

ostatní lidi  

1 2 3 4 5 

35. Jsem zdravý stejně jako 

každý koho znám 
1 2 3 4 5 

36. Očekávám, že se moje 

zdraví zhorší 
1 2 3 4 5 

37. Moje zdraví je výborné 1 2 3 4 5 

 

 

 

ZDRAVOTNÍ ZÁTĚŽ 

 

Jaké množství času během posledních 4 týdnů… (vyberte jedno číslo v každém řádku) 

 

. 
Po celou 

dobu 

Většinu 

času 

Dobrou 

většinu 

času 

Nějaký 

čas 

Minimum 

času 
Nikdy 

38. Jste byl/a 

znechucen/a Vašimi 

zdravotními 

problémy? 

1 2 3 4 5 6 

39. Jste byl/a 

frustrována svým 

zdravotním stavem? 

1 2 3 4 5 6 

40. Vás 

znepokojovalo 

zdraví? 

1 2 3 4 5 6 

41. Jste se cítil/a 

zatížen/a svými 

zdravotními 

problémy? 

1 2 3 4 5 6 
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KOGNITIVNÍ FUNKCIE 

 

Jaké množství času během posledních 4 týdnů… (vyberte jedno číslo v každém řádku) 

 

  
Po celou 

dobu 

Většinu 

času 

Dobrou 

většinu 

času 

Nějaký 

čas 

Minimum 

času 
Nikdy 

42. Jste měl/a 

problém soustředit se 

a přemýšlet? 

1 2 3 4 5 6 

43. Jste měl/a 

problém udržet 

pozornost při 

činnosti na delší 

dobu?  

1 2 3 4 5 6 

44. Jste měl/a 

problémy s pamětí? 
1 2 3 4 5 6 

45. Zpozorovali jiní 

lidé, např. rodinní 

příslušníci nebo 

přátelé, že máte 

problémy s pamětí 

nebo soustředěním? 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

SEXUÁLNÍ FUNKČNOST 

 

 

46. - 50.  Následující soubor otázek je zaměřen na Vaši sexuální funkčnost a spokojenost 

s takovou funkčností. Odpovězte prosím co možná nejpřesněji o Vaší sexuální funkčnosti 

jenom za poslední 4 týdny. 

 

 

MUŽI 
Žádný 

problém 
Malý problém 

Poněkud 

problém 

Velmi velký 

problém 

46. Nedostatek sexuálního 

zájmu 
1 2 3 4 

47. Problém dosáhnout a 

udržet si erekci 
1 2 3 4 

48. Problém dosáhnout 

orgasmu 
1 2 3 4 

49. Schopnost uspokojit 

sexuálního partnera 
1 2 3 4 
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ŽENY 
Žádný 

problém 

Malý 

problém 

Poněkud 

problém 

Velmi velký 

problém 

46. Nedostatek sexuálního 

zájmu 
1 2 3 4 

47. Nedostačující zvlhnutí 1 2 3 4 

48. Problém dosáhnout 

orgasmu 
1 2 3 4 

49. Schopnost uspokojit 

sexuálního partnera 
1 2 3 4 

 

 

50. Jak jste celkově spokojen/a se svou sexuální funkčností v posledních 4 týdnech?    

    (vyberte jednu možnost) 

 

  Velmi spokojený............................................1 

  Trochu spokojený..........................................2 

  Ani spokojený, ani nespokojený....................3 

  Trochu nespokojený.......................................4 

  Velmi nespokojený........................................5 

 

 

51. Do jaké míry Vám během posledních 4 týdnů zasahovaly problémy s funkčností střev 

nebo měchýře do vašich běžných společenských aktivit s rodinou, přáteli, sousedy, apod.? 

(vyberte jedno číslo) 

 

  Vůbec ne........................................................1 

  Mírně.............................................................2 

  Středně..........................................................3 

  Silně...............................................................4 

  Velmi silně.....................................................5 

 

 

52. Jak moc Vám během posledních 4 týdnů bolest překážela v radosti ze života? (vyberte 

jedno číslo) 

 

  Vůbec ne.......................................................1 

  Mírně.............................................................2 

  Středně..........................................................3 

  Silně..............................................................4 

  Velmi silně....................................................5 
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53. Jako byjste celkově ohodnotil/a kvalitu Vašeho života? 

 

    Vyznačte jedno číslo na níže uvedené škále: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

54. Který pojem nejlépe odpovídá Vašemu pocitu ze života? (vyberte jedno číslo) 

 

   Hrozný..............................................1 

  Nešťastný.........................................2 

  Většinou nespokojený......................3 

  Smíšený- stejně 

  spokojený a nespokojený.................4 

  Většinou spokojený..........................5 

  Šťastný.............................................6 

  Výborný...........................................7 

 

 

 

 

Děkuji Vám za Váš čas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší možná    

kvalita života 

Nejhorší  možná 

kvalita života 

(stejně špatné nebo i 

horší, než být mrtev) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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Príloha B: Vyhodnocovací formulár k dotazníku merania kvality života 

 

 

MSQOL-54 
Vyhodnocovací 
formulár  

      

      

  Odpoveď      
Finálne 
skóre 

Stupnica/Číslo 
položky  1 2 3 4 5 6   Medzisúčet 

0-100 
bodová 

škála 

             

Fyzické zdravie             

 3. 0 50 100         

 4. 0 50 100         

 5. 0 50 100         

 6. 0 50 100         

 7. 0 50 100         

 8. 0 50 100         

 9. 0 50 100         

 10. 0 50 100         

 11. 0 50 100         

 12. 0 50 100         

         Súčet:      _____  ÷ 10 =   _____  

             

Obmedzenia z 
dôvodu 
fyzických 
problémov             

             

 13. 0 100          

 14. 0 100          

 15. 0 100          

 16. 0 100          

         Súčet:      _____  ÷ 4 =   _____  

             

Obmedzenia z 
dôvodu 
citových 
problémov             

             

 17. 0 100          

 18. 0 100          

 19. 0 100          

         Súčet:      _____  ÷ 3 =   _____  

             

Bolesť             

 21. 100 80 60 40 20 0      

 22. 100 75 50 25 0       

 52.  100 75 50 25 0       

         Súčet:      _____  ÷ 3 =   _____  

             

Citové zdravie             
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 24. 0 20 40 60 80 100      

 25. 0 20 40 60 80 100      

 26. 100 80 60 40 20 0      

 28. 0 20 40 60 80 100      

 30. 100 80 60 40 20 0      

         Súčet:      _____  ÷ 5 =   _____  

             

Energia             

 23. 100 80 60 40 20 0      

 27. 100 80 60 40 20 0      

 29. 0 20 40 60 80 100      

 31. 0 20 40 60 80 100      

 32. 100 80 60 40 20 0      

         Súčet:      _____  ÷ 5 =   _____  

             

Vnímanie 
zdravia             

 1. 100 75 50 25 0       

 34. 0 25 50 75 100       

 35. 100 75 50 25 0       

 36. 0 25 50 75 100       

 37. 100 75 50 25 0       

         Súčet:      _____  ÷ 5 =   _____  

             

Sociálna 
funkčnosť             

 20. 100 75 50 25 0       

 33. 0 25 50 75 100       

 51. 100 75 50 25 0       

         Súčet:      _____  ÷ 3 =   _____  

             

Kognitívna 
funkčnosť             

 42. 0 20 40 60 80 100      

 43. 0 20 40 60 80 100      

 44. 0 20 40 60 80 100      

 45.  0 20 40 60 80 100      

         Súčet:      _____  ÷ 4 =   _____  

             

Obavy o 
zdravie             

 38. 0 20 40 60 80 100      

 39. 0 20 40 60 80 100      

 40. 0 20 40 60 80 100      

 41. 0 20 40 60 80 100      

         Súčet:      _____  ÷ 4 =   _____  

             

Sexuálna 
funkčnosť*             

 46. 100 66.7 33.3 0        

 47. 100 66.7 33.3 0        

 48. 100 66.7 33.3 0        

 49. 100 66.7 33.3 0        
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         Súčet:      _____  ÷ 4 =   _____  

             

Zmeny v zdraví             

 2. 100 75 50 25 0       

            _____  

             

Spokojnosť so 
sexuálnou 
funkčnosťou             

             

 50. 100 75 50 25 0      _____  

             

Celková kvalita 
života  1 2 3 4 5 6 7     

 53. 

vynásobiť odpoveď hodnotou 10 

 _____    

 54. 0 16 33.3 50 66.7 83.3 100  _____    

         Súčet:      _____  ÷ 2 =   _____  

  

Poznámka: Celkový počet položiek v každej stupnici je určený ako deliteľ pre každý medzisúčet. Napriek 

tomu, z dôvodu chýbajúcich dát, môže byť deliteľ v skutočnosti menší, pokiaľ každá položka nie je 

zodpovedaná. Napríklad, ak položka 38 v stupnici Obavy o zdravie ostane prázdna a zvyšné tri položky zo 

stupnice sú zodpovedané, potom je celkový súčet pre Obavy o zdravie delený číslom 3 (namiesto 4) pre 

získanie finálneho vyhodnotenia stupnice. 

 

* Muži a ženy môžu byť v analýze skombinovaní, napriek tomu, že otázka 47 je rozdielna pre tieto dve skupiny. 

Vyhodnotenie stupnice môže byť taktiež udané osobitne pre mužov a pre ženy 
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Tabuľka 2  
Vzorec pre výpočet MSQOL-54 Skóre fyzického zdravia  

 
MSQOL-54 Stupnica  Finálne vyhodnotenie  x  Váha  
  stupnice 

=  Medzisúčet  

Fyzické zdravie  _____    x  .17  =  _____(a)  
Vnímanie zdravia _____    x  .17  =  _____(b)  
Energia/únava  _____    x  .12  =  _____(c)  
Obmedzenia - fyzické  _____    x  .12  =  _____(d)  
Bolesť _____    x  .11  =  _____(e)  
Sexuálna funkčnosť _____    x  .08  =  _____(f)  
Sociálna funkčnosť _____    x  .12  =  _____(g)  
Obavy o zdravie  _____    x  .11  

    

=  _____(h)  

SKÓRE FYZICKÉHO ZDRAVIA: Spočítať medzisúčty  (a) až (h) =  

  

  

  

 

    _____  

 

Tabuľka 3  
Vzorec pre výpočet MSQOL-54 Skóre pre duševné zdravie 

  
MSQOL-54 Stupnica  Finálne vyhodnotenie  x  Váha  
  stupnice 

=  Medzisúčet  

Obavy o zdravie _____    x  .14  =  _____(a)  
Celková kvalita života  _____    x  .18  =  _____(b)  
Citové zdravie _____    x  .29  =  _____(c)  
Obmedzenia – citové  _____    x  .24  =  _____(d)  
Kognitívna funkčnosť _____    x  .15  =  _____(e)  
 

   SKÓRE DUŠEVNÉHO ZDRAVIA: Spočítať medzisúčty (a) až (e) =                                      _____ 

 

 

 

 

 

 


